
 

    
 
     Storingscodes 
 
 

   De lift staat niet geheel boven of beneden stil en word hierdoor niet opgeladen en maakt dit kenbaar met een piepsignaal. 

   De lift verplaatst zich naar boven, bediend door de schakelaar op een van de armleuningen. 

   De lift verplaatst zich naar beneden, bediend door de schakelaar op een van de armleuningen. 

   De lift verplaatst zich naar boven, bediend door de afstandsbediening. 

   De lift verplaatst zich naar beneden, bediend door de afstandsbediening. 

   De lift staat geheel boven of beneden en word opgeladen. 

   De lift is geheel opgeladen. 

   Er is een fout opgetreden tijdens het opladen, bel 085-4863399   

   De veiligheidssensor van de voetplaat is ingeschakeld, verwijder het obstakel en bedien de lift opnieuw. 

 De veiligheidssensor van de voetplaat is ingeschakeld, verwijder het obstakel en bedien de lift opnieuw.  

   De veiligheidssensor aan de bovenzijde van de liftmodule is ingeschakeld, verwijder het obstakel en bedien de lift opnieuw.  

 De veiligheidssensor aan de onderzijde van de liftmodule is ingeschakeld, verwijder het obstakel en bedien de lift opnieuw.  

 De stoel staat niet in de rijpositie, zet de stoel recht en bedien de lift opnieuw.  

 De accu is bijna leeg, verplaats de lift naar het dichtst bijzijnde laatpunt (uiterst boven of beneden) en laadt de lift minimaal  1 uur op. 

 Relais fout, schakel de lift uit met de zwarte schakelaar en schakel na 30 seconden weer in. 

 Rem fout, schakel de lift uit met de zwarte schakelaar en schakel na 30 seconden weer in, laadt de lift vervolgens minimaal 1 uur op. 

 Motor fout, schakel de lift uit met de zwarte schakelaar en schakel na 30 seconden weer in. 

 Motor overbelast, schakel de lift uit met de zwarte schakelaar en schakel na 30 seconden weer in. 

 Accu fout, verplaats de lift naar het dichtst bijzijnde laatpunt (uiterst boven of beneden) en laadt de lift minimaal  1 uur op.  

 De lift is over te ver door gereden, bel 085-4863399  

 Osg. is ingeschakeld, bel 085-4863399    

 lift is vastgelopen, schakel de lift uit met de zwarte schakelaar en schakel na 30 seconden weer in. 

  Er doen zich meerdere storingen tegelijkertijd voor, schakel de lift uit met de zwarte schakelaar, sluit alle storingen met een E uit, laadt de 
lift vervolgens minimaal een uur op. 

 Er doen zich meerdere storingen tegelijkertijd voor, schakel de lift uit met de zwarte schakelaar, sluit alle storingen met e en E uit, laadt de 
lift vervolgens minimaal een uur op. 

 Er doen zich meerdere storingen tegelijkertijd voor, schakel de lift uit met de zwarte schakelaar, sluit alle storingen met een E uit, laadt de 
lift vervolgens minimaal een uur op. 

 Er doen zich meerdere storingen tegelijkertijd voor, schakel de lift uit met de zwarte schakelaar, sluit alle storingen met een E uit, laadt de 
lift vervolgens minimaal een uur op. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

storingscodes


