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Bruger manual 

For el-trappesækkevogn
Model BetterWay ”BW170-A”

Tak fordi du har valgt vores El-trappesækkevogn model BW170-A. 
For at få fuld glæde og forståelse af produktet, skal denne brugsanvisning 
læses før maskinen tages i brug, og efterfølgende gemmes for senere brug.

EC-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING FOR MASKINER

Den beskrevne maskine er i overensstemmelse med bestemmelserne i ma-
skindirektivtet 2006/42/EC samt 2014/30/EU, som ændret, og med national 
gennemførelses lovgivning. I tilfælde af en ændring uden vores accept, mister 
denne erklæring sin gyldighed.

1. SYMBOLER OG SIKKERHEDS INSTRUKTIONER

ADVARSEL - Kan føre til alvorlige skader og/eller dødsfald

VÆR OPMÆRKSOM - Kan føre til lettere skader

BEMÆRK - Kan medføre beskadigelse af materielle eller lokale forhold

• Læs brugsanvisningen nøje, og læs tillige advarslerne og sikkerhedsanvisningerne 

inden maskinen tages i brug. 

• Kontrollér de elektroniske og elektriske funktioner, batterikapacitet og BW170-A 

klatringens udgangspunkt, før den første kørsel foretages. 

• Før maskinen tages i brug skal maskinen være mindst en time i et frostfrit miljø.

• Læs de tekniske specifikationer nøje. Vær opmærksom på at løftekapaciteten ikke 

bliver overskredet (overbelastningen) 

• Før maskinen tages i brug bør brugeren træne lidt med maskinen uden last og ved lav 

hastighed for at få førlighed med el-trappeklatren. 

• Kun til brug af transport af gods, ikke mennesker. Sørg for at lasten er forsvarligt 

fastspændt med det medfølgende fastspændingsbælte.

• Du må aldrig lægge din hånd under lastpladen eller røre ved roterende-eller 

bevægelige dele. 

• Maskinen må ikke benyttes i regn, våd tilstand eller sne og is. 

• Maskinen må ikke benyttes på rulletrapper, rullende fortove eller beskadiget hjul. 

• Sluk maskinen når den transporteres mellem forskellige brugssteder. 

• Hold maskinens tilslutningssteder rene og tørre. Beskyt batteriet og opladningskablet 

ved at undgå bilolie, fedt, aggressive rengøringsmidler og fortynder, da dette kan 

beskadige maskinen. 

• Brug ikke højtryksrenser ved rengøring. Skal altid opbevares i et tørt miljø. 

• Reparationer må kun udføres af certificeret og erfarne teknikere. 

• Skal holdes væk fra åben ild eller ekstreme varmekilder.

• Der kan opstå interferere med andre elektroniske apparaters elektromagnetiske felter 

(f.eks. tyverisystemer i varehuse) 

• Der må kun anvendes godkendte reservedele leveret af ErgoLift ApS eller udvalgte 

distributører. 



2. BESKRIVELSE

2.1 Funktionerne
2.1.1 BW170-A

1. Låg/top

2. Håndholdt betjeningssystem

3. Støtteplade

4. Hjul

5. Støtteben

6. Styrehjul

7. Støtteplade

8. Nødstop

9. Håndtagsbøjle 

10. Håndholdt fjernbetjening  

2.2 Teknisk data

Denne brugervejledning er til el-trappesækkevogne af typen SCL170AC serien.

2.3 Anvendelse
11. Kugleskrueaksel

12. Aftageligt lithium batteri 

13. Dækkappe 

14. Løftehjul

15. Lastplade

BW170-A er en el-trappesækkevogn, med elektrisk lift. Vognen integrerer både klatring, 
løft og håndtering, i ét og samme produkt. Maskinen kan anvendes indenfor mange 
områder, bl.a. transport, logistik, lager, håndværksfag og servicefag mv. 
Maskinens mange funktioner giver flere muligheder og større fleksibilitet i håndteringen 
af løfteopgaver på trapper og vej. 



Højde: 1410 mm. 
Bredde: 585 mm. 
Dybde: 650 mm.

Mål

Vægt
Enheden: 54,5 kg. 
Batteri: 3,2 kg. 

Kapacitet trappefunktion

Kapacitet el-lift 170 kg.

Maksimal platformshøjde

Maksimal løftehøjde 1025 mm. 

Løftehastighed eksl. 
belastning

31s/m

Klatrehastighed

Batteri 48 V. 10AH

Mortoreffekt

PART BW170-A

2.4 Tekniske parametre

Antal trin på én opladning 936-1873 trin

Lydtryk <70dB

Opbevaring og drift-
temperatur

-5°C+35°C / 0°C+40°C

Serienummer Se serienummer på chassis

Tæthedsgrad IP54

PART BW70-L

Antal løft på en opladning 320-370 lift

NB: Bemærk at BW170-A er velegnet til temperaturer mellem 10-25°. I miljøer 
under frysepunktet reduceres belastningen og udholdenhedsgraden af 
maskinen. Hvis lavhastighedstilstande startes, reduceres udholdenheden i 
overensstemmelse hermed. Det anbefales at maskinen benyttes 1000 meter 
over havets overflade. Det anbefales at have et luftighedsområde på 45%- 
85%, samt undgå miljøer med sne og is. Lasten tyngdepunkt er placeret i mid-
ten af transportøren.

BEMÆRK - Antal trin på en opladning vil være mindre ved kørsel på lav hastighed.

170 kg.

1000 mm. 

Laveste: 22 trin/min
Højeste: 36 trin/min

48V 400W (trappefunktion)

48V 120W (el-lift)

BEMÆRK - Hvis lastens vægt overstiger den maksimale kapacitet, skal lasten 
vægt straks reduceres. Maskinen kan tage skade, og der er risiko for at den vælter 
forover.



H (maksimal platformshøjde): 1000 
mm.
G (Lastens tyngdepunkt)
D (Afstand til tyngdepunkt for stan-
dard last): 120 mm. 
Q (Kapacitet): 
Trappefunktion 170 kg.
El-lift 170 kg.

2.5 Dimensioner

1410 mm.

650 mm.

730 mm.

434 mm.

340 mm.

430 mm.
535 mm.
580 mm.

Fastspændings-
bælte BatteriboksOplader Omformer til 

biloplader

2.6 Sandard udstyr (medfølger)

Fastspændings-
bælte BatteriboksBetterWay model 

BW170-A Oplader

Håndholdt 
fjernbetjening

2.7 Ekstra udstyr (kan tilkøbes)



3. OPSTART

BEMÆRK- Start med at efterspænde alle skruerne. 
Opdager du problemer under efterspændingen, skal du straks kontakte af ErgoLift 
ApS eller din lokale distributører.

2. Tilslut batteriboksen.

1. 1. Brug M8x20 sekskantede skruer til at montere 
lastpladen, samt andre læssekomponenter.

4. ANVENDELSE 

VÆR OPMÆRKSOM - Inden maskinen tages i brug første gang, skal det være i et 
miljø hvor temperaturen er højere end 0 °C

VÆR OPMÆRKSOM - Prøvekør først maskinen uden nogen last på. Start i laveste 
hastighed, og lær derved maskinens funktioner at kende.

VÆR OPMÆRKSOM - Trappefunktionens motors kontinuerlige driftstidsregel: 50 % 
arbejdsregel for klatremotoren. [Kontinuerlige driftstimer/(Kontinuerlige driftstimer 
+ Kontinuerlige hviletimer)≤50 %].
Eks. 10 minutters kontinuerlig brug = min. 20 minutters pause (50%)
Nominel belastning på 70 % eller derover, den maksimale kontinuerlige driftstid er 
mindre end 10 minutter. Nominel belastning på mindre end 70 %, den maksimale 
kontinuerlige køretid er mindre end 30 minutter. 

Liftfunktionens motors kontinuerlige driftstidsregel: 65 % arbejdstid 
[Kontinuerlige driftstimer/(Kontinuerlige driftstimer + Kontinuerlige hviletimer)≤65 
%]. Eks. 20 minutters kontinuerlig brug = min. 30 minutters pause (66%)
Nominel belastning på 70 % eller derover, den maksimale kontinuerlige driftstid er 
mindre end 20 minutter. Nominel belastning på mindre end 70 %, den maksimale 
kontinuerlige køretid er mindre end 40 minutter.

4.1 Anvendelse af betjeningsknapper og håndholdt fjernbetjening 

Up / Down-knappen: Bruges til at styre maskinens trappefunktion. 
Up (grøn) indikerer at maskinen er klar til opkørsel på trappen. 
Down (rød) indikerer at maskinen er klar til nedkørsel på trappen. 
Dermed anvendes knappen til at kontrollere maskinens retning på trappen. 

Slow / Fast-knappen: Bruges til at styre maskinens trappefunktion. 
Slow (grøn) indikerer at maskinen er indstillet til langsom hastighed. 
Fast (rød) indikerer at maskinen er indstillet til hurtig hastighed. 
Dermed anvendes knappen til at kontrollere maskinens hastighed på trappen. 
Efter du har valgt dine indstillinger, anvendes startknappen på håndtaget til at 
køre.

Auto-knappen: Auto-knappen: Bruges til at slå maskinens automatiske juste-
ring af el-liften til/fra. Når den automatiske justering af el-liften er slået til, ly-
ser LED lyset grønt. Dermed løftes/sænkes lastpladen automatisk i takt med at 
gods tilføjes/fjernes.  

Nødstop-knappen: Bruges til at afbryde maskinen, i tilfælde af pludselig op-
stået fare. Nødstop aktiveres manuelt ved tryk på knappen, og nulstilles ved at 
dreje på knappen. 
Når nødstoppet aktiveres, overgår maskinen automatisk til lav hastighed, og 
den automatiske justering af el-liften deaktiveres.   

4.1.1 Betjeningsknapper



4.1.1 Håndholdt fjernbetjening

Den håndholdte fjernbetjening anvendes 
til manuel justering af maskinens el-lift. 
For at køre liften op, holdes OP knappen 
inde. 
For at køre liften ned, holdes NED knappen 
inde. Det er ikke muligt at anvende maski-
nens liftfunktion og trappefunktion samti-
dig. 

Op
Ned

4.2 Startknap og justerbart håndtag

Efter du har valgt dine indstillinger, anven-
des startknappen på det justerbare hånd-
tag til at aktivere maskinens trappeklatrer-
funktion. 
Hold knappen inde for at køre, slip knappen 
for at stoppe. 

(BEMÆRK: Det er ikke muligt at anvende 
maskinens liftfunktion og trappefunktion 
samtidig.)

Startknap

4.3 Lastplade 

VÆR OPMÆRKSOM: Når maskinens el-lift anvendes, er det vigtigt at lastens tyng-
depunkt placeres 2/3 inde på lastpladen. 
Dermed undgår du at maskinen vælter forover. 
Placér aldrig personer eller genstande under lastpladen.  

ADVARSEL: Da lastpladen kan køres op og ned, er det forbudt at montere yder-
ligere støtteplade eller lignende på maskinen, da det kan forårsage skader og 
ulykker.

Placér lasten på lastpladen og brug det med-
følgende fastspændingsbælte til at fastgøre 
emnet. 
Vær opmærksom på at bæltet er strammet 
ordentligt og er låst. 

4.4 Opladning af batteriet

VÆR OPMÆRKSOM: Hold altid alle elektriske kontaktflader, samt tilslutningssteder 
tørre.

Ved opladning, tages batteriet ud nedefra og 
op af tilslutningsklemmerne. 
Sørg altid for at batteriet er slukket når det op-
lades. Brug altid den medfølgende oplader eller 
tilsvarende original oplader. 

 



4.5 Opstart 

Ved opstart, indsættes batteriet oppefra og ned 
i tilslutningsklemmerne. 
Trappesækkevognen tændes ved at trykke på 
kontakten til højre på batteriet. Positionen ”1” er 
tændt, og positionen ”0” er slukket.

 

4.6 Kørsel med last op ad trapper

2. Før start trykkes de to bremser ned for at ud-
løse bremsefunktionen. Se de to pile på billedet.

1. Placér lastpladen/foldepladen sikkert under 
lasten der skal flyttes. Brug det medfølgende 
fastspændingsbælte til at fastgøre emnet med. 
Vær opmærksom på at bæltet er strammet 
godt til, og låst. 

 

 

3. Vip langsomt og forsigtigt el-trappesække-
vognen bagover for at finde balancepunktet. 

4. Træk trappemaskinen hen til trappen, til hjule-
ne støder mod det nederste trin. 
Brugeren skal være placeret oppe foran maski-
nen, ca. 3-4 trin højere end hjulene på trappe-
klatreren. Det anbefales at have benene fordelt 
på to trappetrin under kørslen.

5. Tryk på startknappen, for at aktivere trappe-
løftet. Ved tryk på startknappen aktiveres løfte-
hjulene, som vil løfte maskinen op på næste trin. 
Når rytmen er fundet, kan startknappen holdes 
inde under hele kørslen op ad trappen. 

 

 

4.7 Kørsel med last ned ad trapper

1. Før start trykkes de to bremser ned for at udlø-
se bremsefunktionen. Se de to pile på billedet.

 

 

2. Skub Langsomt maskinen frem til første trin. 
Aktivér bremsehjulene, ved at trykke pedalerne i 
hver side ned. Kør langsomt hen imod kanten af 
det første trin. Tryk herefter på startknappen for 
at begynde nedstigningen. 

 

VÆR OPMÆRKSOM: Hold venligst håndtaget stramt under op/ned trapper, bliv 
ved med at trykke maskinen ned for at holde balancen, når du klatrer på trapper.



 4.8 Sikkerhedsfunktioner

Anti-klemmefunktion:
Hvis en genstand kommer i klemme mellem 
el-liften og maskinens øvserste del, i mens 
liften er i brug, vil presset automatisk aktivere 
nødstoppet, og liften vil øjeblikkeligt stoppe.  

 

For at sikre maskinens sikkerhed har maskinen 
en vinkelkontrol og vinkelområdet er 10° ~ 80°. 
Når maskinens hældningsvinkel er forkert, vises 
”E.A” (fejlvinkel) på displaymodulet. På nuvæ-
rende tidspunkt kan gulvklatringsfunktionen ikke 
bruges, og den tilsvarende tilstand af gulvklat-
ring (høj og lav hastighed og op/ned funktion) 
kan ikke skiftes ved at trykke på knappen, men 
løftefunktionen kan bruges som normalt. 

4.9 Vinkelområde

4.10 Automatisk justering af el-lift

Den automatiske justering af maskinens lastplade / el-lift, kan slås til/fra via 
AUTO-knappen. Hold kortvarigt knappen inde (1 sekund), for at slå den automatiske 
justering til. Når den automatiske justering af el-liften er slået til, lyser LED lyset grønt. 
Dermed løftes/sænkes lastpladen automatisk i takt med at gods tilføjes/fjernes. 
Den automatiske justering fungerer vha. 2 sensorer, placeret i toppen og bunden af 
maskinen.
Funktionen er ideel ved fx af- og pålæsning i varevognen, da liften automatisk regu-
leres til den ideelle løftehøjde:
1. Når den automatiske justering slås til, nulstilles højden på el-liften. Herefter regule-
res liften automatisk via de to sensorer, og tilpasser sig godsets højde. 
2. Når et emne placeres på lastpladen, sænkes pladen i takt med en øget mængde 
af gods. Dermed vil godset altid væres placeret i en ideel arbejdshøjde. 
3. Når et emne fjernes fra lastpladen, hæves pladen i takt med en mindre mængde 
af gods. Dermed vil godset altid væres placeret i en ideel arbejdshøjde.

Vinkelområde

4.11 Standby-funktion

Har maskinen været inaktiv i 10 minutter (igen brug af hverken trappefunktion eller 
liftfunktion) slås maskinens standby-funktion automatisk til. LED lyset slukkes, og ma-
skinen kan ikke anvendes førend batteriet er blevet slukket og tændt igen.

5. Anvendelse

ADVARSEL - Før fuld belastning/ibrugtagning, bør brugeren træne lidt med ma-
skinen uden last og ved en lav hastighed, for at få føling med trappesækkevog-
nen.

ADVARSEL - Løftekapaciteten må ikke overskrides (overbelastning).

ADVARSEL- Ophold dig aldrig foran maskinen imens den kører på trapper. 
Du må aldrig lægge din hånd under lastpladen, eller røre ved roterende eller 
bevægelige dele.

5.1 Læsning af trappesækkevognen

Før maskinen lastes, slås støttebenene ned i en 
vandret position. Støttebenet slås ned ved hjælp 
af splitten placeret bag hvert støtteben. Herefter 
låses støttebenene og udgør en sikkerhed og 
stabilitet imens godset placeres på maskinen.   

Justér maskinens løftehjul, så de ikke er i kontakt 
med underlaget imens godset placeres på 
maskinen. Undgå at tænde for maskinen imens 
den lastes.

 

Krav til placering af godset: 
Når maskinen lastes, er det vigtigt at lasten-
placeres centralt på lastpladen, og så tæt på 
støttepladen som muligt.  Lastens tyngdepunkt 
placeres 2/3 inde på lastpladen, og sikres med 
det medfølgende fastspændings bælte. 

 



5.2 Kørsel på et lige plan

ADVARSEL - Ved kørsel på lige plan, må vejens hældning ikke overstige 10 grader. 
da der risiko for at maskinen vælter.

Ved kørsel på et lige plan, justeres maskinens 
løftehjul, så de ikke er i kontakt med underlaget 
under kørslen. 
Vip langsomt og forsigtigt maskinen bagover, 
for at finde balancepunktet, og påbegynd 
kørslen.

BEMÆRK: Afbryd altid strømmen, under kørsel 
på lige plan

6. Vedligeholdelse og fejlfinding

6.1 Vedligeholdelse og fejlfinding

VÆR OPMÆRKSOM - Hvis der opstår skader på maskinen skal arbejdet stoppes 
omgående til skaden er identificeret og udbedret. Kontakt den lokale forhandler 
eller ErgoLift ApS. 

ADVARSEL - Test alle maskinens dele og funktioner grundigt inden ibrugtagning. 
Stop brugen med det samme, og kontakt forhandleren eller ErgoLift ApS. Hvis du 
oplever én eller flere af følgende hændelser: 

(1) Advarsel om lavt batteriniveau, selvom batteriet er fuldt opladt.
(2) Betjeningsknapper eller håndholdt fjernbetjening ikke virker, eller ikke virker 
som beskrevet i manualen.
(3) Den automatisk justering af el-liften ikke har en øvre eller nedre grænse for 
stop.
(4) Kugleskrueakslen knækker, eller er beskadiget.
(5) El-liften sidder fast ved op- eller nedkørsel.
(6) Maskinen siger atypiske eller unormale lyde ved automatisk justering af el-lif-
ten slået til.
(7) Lastpladen eller andre dele af maskinen er i stykker eller beskadiget.
(8) Hjulene ikke fungerer optimalt.

7. Opbevaring og transport

BEMÆRK- Batteriet skal kobles fra under opbevaring og transport af maskinen. 

Ved transport af maskinen over kortere afstand kan maskinen transporteres op-
retstående, og sikres vha. fastspændingsbælter. Ved transport af maskinen over 
længere afstand, bør maskinen ligges fladt i lastbilen eller varevognen, for en 
sikker og stabil transport.

Maskinen bør opbevares i et tørt miljø, med en temperatur mellem 0 °C og 30 °C. 
Opbevar aldrig maskinen i nærheden af elektromagnetiske felter.

8 Vedligeholdelse

VÆR OPMÆRKSOM - Anvend aldrig våde hænder når batteriet håndteres.

8.1 Sikkerhedsinstruktioner i forbindelse med anvendelse og 
vedligeholdelse

VÆR OPMÆRKSOM - Opbevar altid batteriboksen i et tørt miljø.

VÆR OPMÆRKSOM - Husk altid at oplade batteriet efter endt brug.

VÆR OPMÆRKSOM - Beskyt batteriet og opladningskablet ved at undgå kontakt 
med olier, fedt, aggressive rengøringsmidler og fortynder, da de risikerer de at 
blive beskadiget.

VÆR OPMÆRKSOM - Følg altid opladningsproceduren som beskrevet i instrukti-
onsmanualen.

VÆR OPMÆRKSOM - Brug aldrig et andet batteri end de rigtige BetterWay 
batterier.

VÆR OPMÆRKSOM - Hold alle tilslutningssteder rene og tørre.

VÆR OPMÆRKSOM - Sørg for, at ladeporten er lukket med beskyttelsesdækslet, 
når der ikke er behov for opladning. 
Batteriet vil først opnå sin max kapacitet efter flere op- og afladninger.

VÆR OPMÆRKSOM - Skift olie i tide.



8.2 Udskiftning af skrøbelige dele samt batteriet 

VÆR OPMÆRKSOM - De skrøbelige dele er ikke dækket af garantien.

Udskiftning af dæk:

Anvend en unbrakonøgle til at løsne det øde-
lagte eller beskadigede dæk. 
Montér efterfølgende det nye dæk. 

Udskiftning af støttehjul:

Løsn møtrikken på det ødelagte eller beskadi-
gede støttehjul, og udskift det herefter med et 
nyt. Efter hjulet er udskiftet skal alle fire hjul være 
nivelleret. 

Udskiftning af batteri:

Selvom BetterWay er et kvalitetsprodukt, har 
batteriet har en brugsperidoe. Batteriet er 
opbbrugt, når batteristrømmen falder under 
basislinjen. 
Send venligst det brugte batteri til den lokale 
forhandler eller ErgoLift ApS. (Batteriet må ikke 
kasseres for at forårsage forurening) 

8.2.2 Sikkerhedsinstruktioner ved håndtering af batteriet

1. Opbevaring:

Har du behov for at opbevare batteriet over en længere periode, er det vigtigt at 
det opbevares et tørt sted med god ventilation. Batteri bør under opbevaring være 
opladt til ca. 50% kapacitet, og skal oplades hertil hver 3. måned.
Batteriboksen samt opladeren skal opbevares på et tørt sted med god ventilati-
on. Undgå at batteriet bliver udsat for varme eller kommer i kontakt med ild under 
opbevaring. 
Batteriet bør altid oplades og opbevares ved en temperatur mellem 0 °C og 30 °C. 
Overskrides dette, vil batteriets ydeevne og levetid forringes kraftigt. 

 

 

2. Transport:

Ved transport af batteriboksen, bør xx for at undgå at batteriet udsættes for slag 
eller udsættes for direkte sollys eller vand.

3. Vedligeholdelse:

Skil aldrig batteriet eller batteriboksen ad på nogen måde, selv ved vedligeholdel-
se. Uautoriseret adskillelse af batteriet kan udgøre en fare, og kan samtidig have 
indvirkning på garantien.

Forholdsregler ved håndtering af batteriet:

*Nedsænk aldrig batteriet i vand, og sørg altid for at batteriet er tørt. 
*Oplad, brug og opbevar aldrig batteriet i nærheden af varmekilder, ild, radiatorer 
mv. 
*Vend aldrig batteriets polaritet.
*Smid aldrig batteriet ind i levende ild eller andre varmekilder.
*Kortslut aldrig batteriet med ledninger eller andre genstande.
*Forsøg aldrig at banke, trampe eller hamre på batteriet.
*Skil aldrig batteriet eller batteriboksen ad på nogen måde.
*Put aldrig batteriet i microovnen, eller i en trykbeholder.
**Brug aldrig batteriet som strømkilde til andre maskiner.
*Oplad aldrig batteriet udendørs eller i regnvejr.
*Hvis batteriet afgiver lugt, bliver opvarmet, misfarvet eller på anden vis bliver 
beskadiget, skal du straks stoppe brugen og slukke batteriet. 
*Brug og opbevar aldrig batteriet i et meget varmt miljø, f.eks. direkte sollys eller i 
bilen på en varm dag. Da dette kan forårsage overophedning, hvilket kan påvirke 
batteriet holdbarhed og levetid.
*Oplad aldrig batteriet mere end nødvendigt, og tag altid batteriet ud af opladeren 
så snart det er fuldt opladt.
*Hvis batteriet lækker, må væsken på ingen måde komme i kontakt med huden eller 
øjnene. Sker dette, skal du straks søge lægehjælp.
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Dette er et kvalitetsprodukt, og har dermed lang 
levetid. 
Men når den dag kommer for afskaffelse, 
kan maskinen afleveres til ErgoLift ApS. mod 
betaling, så vil vi sørge for korrekt afhændelse. 
En anden mulighed, er at aflevere den på den 
lokale genbrugsstation.

Tjek batteriets status på displayet. Hvis det 
viser mindre end 20% skal batteriet opla-
des. Hvis der er mere end 20% af batteriets 
kapacitet tilbage, og maskinen stadig ikke 
vil starte, kontakt da forhandleren eller 
ErgoLift ApS.

Trappeklatren vil ikke starte, 
eller vil ikke køre op eller ned ad 
trapperne. 

FEJL FEJLFINDING OG LØSNING

Kontakt forhandler eller ErgoLift ApS.Batteriet kan ikke oplades.

Hvis betjeningsknapper eller den hånd-
holdte fjernbetjening ikke fungerer eller 
stemmer overens med beskrivelsen heraf, 
kontakt da forhandleren eller ErgoLift ApS.

Betjeningsknapper eller hånd-
holdt fjernbetjening virker ikke.

Afbryd strømmen, og kontrollér herefter 
om der sidder en genstand eller lignende 
fast i glideskinnen. Oplever du stadig aty-
piske lyde, kontakt da forhandleren eller 
ErgoLift ApS.

Atypiske eller unormale lyde fra 
maskinen.
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Kontakt forhandler eller ErgoLift ApS.Bøjning eller anden beskadigelse 
af løftehjulene.

11 Garanti og ansvar

11.1 Garanti

Maskinens motor, decelerator, batteri samt styresystem er dækket af en garanti på 
12 måneder. Maskinens betjeningsknapper er dækket af en garati på 3 måneder. 

Skader forårsaget af følgende årsager, er ikke dækket af garantien:
• Skader forårsaget af overbelastning
• Skader forårsaget af forkert brug
• Skader forårsaget af vold eller slag
• Almindelig slitage
• Uhensigtsmæssig eller utilstrækkelig vedligeholdelse
• Uautoriserede ændringer eller ombygning af maskinen 
• Forkert opladning af batteriet
• Skader forårsaget af forkert brug, vedligeholdelse eller opbevaring
• Skader forårsaget ved afmontering af én eller flere af maskinens dele

11.2 Ansvar

ErgoLift ApS er ikke ansvarlig for skader forårsaget af følgende årsager:

• Forkert brug eller afvigelse fra manualen
• Uautoriserede ændringer eller ombygning af maskinen 
• Brug af uoriginale dele eller tilbehør
• Afmontering af én eller flere af maskinens dele
• Overbelastning
• Anvendelse ved lavt batteriniveau

* Hvis indholdet i denne manual ændres grundet forbedring af produktets kvalitet, 
eller ved en ændring af produktets tekniske specifikationer, giver vi ikke brugere af 
allerede erhvervede maskiner, besked herom. Kontakt ErgoLift ApS, for de nyeste 
produktinformationer.




