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Wat te doen bij een technisch mankement aan de plateaulift op de trap? 

Gebruikers van de lift, vooral wanneer deze zelfstandig wonen / gebruik maken van de lift, wordt ten 

zeerste aanbevolen tijdens de transfer te beschikken over een noodoproepsysteem of mobiele 

telefoon zodat hulp kan worden ingeroepen indien dit nodig mocht zijn. 

Ingeval van een technische storing aan de plateaulift kan de lift naar een veilige positie worden 

verplaatst met behulp van de noodbedieningsschakelaar. Deze noodbedieningsschakelaar dient 

uitsluitend te worden toegepast ingeval er zich een gebruiker op de lift bevindt, en de reguliere 

bedieningen (zowel afstandsbediening als bediening op de lift) niet functioneren. 

Degene die deze noodfunctie bediend dient er zicht van bewust te zijn da ALLE overige noodfuncties 

en de automatische eind-afslag worden omzeild en daarom niet meer functioneren. Kijk uit voor 

knelgevaar! 

De noodbedieningsschakelaar kan als volgt worden gebruikt: 

- De schakelaar bevindt zich aan de achterzijde van de lift (zie onderstaande afbeelding) 

- Houdt de schakelaar ingedrukt terwijl gelijktijdig de bedieningsschakelaar op de lift (of 

afstandsbediening) wordt ingedrukt. De lift zal zich verplaatsen met een zeer geringe snelheid. 

- Geadviseerd wordt om indien mogelijk de lift naar de dichtstbijzijnde stopplaats te verplaatsen.  

- Bij een lage accu capaciteit zal de lift wellicht niet meer omhoog gaan, verplaats in dat geval de lift 

omlaag. 

- De noodbedieningsschakelaar mag uitsluitend worden gebruikt om een gebruiker te bevrijden. 

Daarna mag de lift niet worden gebruikt en dient contact te worden opgenomen met de leverancier. 
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Handmatig bedienen van de veiligheidsarmen 

Om de plateaulift te verlaten dient de betreffende veiligheidsarm te worden geopend. Indien de lift 

zicht boven de trap bevindt open dan uitsluitend de veiligheidsarm aan de bovenzijde zodat de 

gebruiker niet naar beneden zal vallen. Gebruik gepaste kracht (zonder onnodig te forceren) om de 

betreffende veiligheidsarm omhoog (!) te zetten, dusdanig dat de gebruiker de lift kan verlaten. 

 

Plateau handmatig opklappen 

Om daarna de trap weer vrij te maken kan het plateau handmatig worden opgeklapt en bevestigd met 

de hiervoor meegeleverde bevestigingsplaat (deze is bevindt zich aan de achterzijde van de lift). 

 

 

Bediening lift met externe batterij 

In het uiterste geval is het mogelijk de lift te bedienen met een externe batterij/accu. Een enkele accu 

(12V) is voldoende om de lift zowel omhoog, indien de accu voldoende is geladen, en omlaag te 

bedienen. Bovenop de lift bevindt zich aan de achterzijde aan metalen plaat welke kan worden 

verwijderd door het losdraaien van inbusbouten. Achter deze afdekplaat bevindt zich een 

snoer/stekker welke kan worden aangesloten op de accu om op deze wijze de lift te verplaatsen. 

Geadviseerd wordt om deze procedure uitsluitend uit te laten voeren door deskundige monteurs die 

bekend zijn met de techniek, uitsluitend te gebruiken in noodsituaties t.b.v. het bevrijden van een 

gebruiker. 

Degene die deze noodfunctie bediend dient er zicht van bewust te zijn da ALLE overige noodfuncties 

en de automatische eind-afslag worden omzeild en daarom niet meer functioneren. Kijk uit voor 

knelgevaar! 

 

N.B.: deze uitgave is slechst een bekopte weergave uit de door de fabrikant afgegeven 

handleiding. Lees voor gebruik van uw lift altijd eerst de volledige handleiding. 

 

 

 

mailto:info@domilift.nl
http://www.domilift.nl/

