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Manualen är uppdelad i 7 delar med sin egen symbol.
Del A (Generell information)
Viktig Generell information för att bekanta sig med BluOne portabel pool
lyft.

Märkningar

av

lyften

och

serienummer,

samt

viktig

användarinformation.
Del B (Teknisk specifikation)
Teknisk specifikation av lyften - standardutförande.
Del C (Säkerhetsinformation och säkerhetsutrustning)
All information som relaterar till säkerheten för lyften och brukaren.
Del D (Användare)
All information för användaren.
Del E (Kontroller och utrustning)
All information relaterande till lyftens kontroller och utrustning.
Del F (Användning)
All information relaterande till användandet av lyften.
Del G (Underhåll)
All information relaterande till regelbundet underhåll av lyften
Del H (Service logg)
Loggbok för service och underhåll.
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Innehållsförteckning
1

Rubrik

2

Delindex

3

Ämnesindex
Del A

GENERELL INFORMATION

A.01 Generell information
A.03 Lyftens skylt
A.03 Andra skyltar
A.05 Användarinformation
Del B

UTFÖRANDE OCH SPECIFIKATION

B.02 Tillåten användning
B.03 Teknisk beskrivning
B.03 Dimensions
B.04 Diagram
Del C

SÄKERHETSINFORMATION OCH UTRUSTNING

C.02 Generell säkerhetsinfomation
C.02 Säkerhetsutrustning
C.03 Nödfall
Del D

ANVÄNDARE

D.02 Kvalificering
D.02 Användning och ansvar
Del E

KONTROLLER OCH UTRUSTNING

E.02 Kontrollpanel
E.02 Lyftkontroller
Del F

INSTRUKTIONER

F.02 Introduktion
F.03 Förflyttning av lyften
F.04 Förflyttning av personer
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Del G UNDERHÅLL
G.02 Introduktion
G.02 Check lista
G.03 Skrotning
Del H

SERVICE LOGG

H.02 Loggbok för Service
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A.01
DEL A
(GENERELL INFORMATION)

$DIGI$PROJECT

A.02

Del A
(Generell Information)
Meningen med följande symboler är att understryka förslag och instruktioner.
INSTRUKTION
Föreslagen eller förbjuden användning.

OBS!
Felaktigt hanterande kan skada lyften.
FARA
Felaktigt hanterande kan vara farligt för operatören eller andra personer i
närheten av lyften.

Minst två personer behövs för detta moment.
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Enhetsskylten
Lyftens skylt sitter på vänster sida och ni hittar följande information:
1

Enhet

2

Serienummer

3

Max vikt

Item
Serial No.
Max weight
via Roma,8 – 46023 GONZAGA
(MN) -ITALY+393341200663 +393383772084
www.digiproject.biz info@digiproject.biz

Andra skyltar

Instruktionsinformation –
Svart text på gul botten.

Här hittar ni de huvudsakliga
säkerhetsinstruktionerna för
användandet.

A.03
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Otillåten användning
– svart text på gul botten.

Här hittar ni vad som inte är
tillåten användning.

Tvingande användning
– svart text på gul botten

.
Mycket viktiga instruktioner för korrekt användning.

A.04
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A.05

Användarinformation
Från och med nu indikeras DiGi Project som “Tillverkaren” av lyften. Denna manual är
gjord i enlighet med “Device Directive 89/392” och tillhörande ändringar.
Användarinstruktionerna är i enlighet med Tillverkarens rekommendationer
OBS!:
Användaren måste vara informerad om följande ansvarsförhållanden:

Tillverkaren
Är ansvarig för att lyften är korrekt tillverkad och för användandet indikerat i Del B.
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A.06

INSTRUKTION:
Kontrollera följande innan lyften tas i bruk:
•

Enhetskylten med CE märkning – är monterad av Tillverkaren.

OBS:
Tekniska specifikationer, kapacitet, viktskyltar, och annan information refererar till
maximum matt enligt hur lyften tillverkades hos Tillverkaren.
Svetsning, skador av elektriska eller mekaniska komponenter, användning av icke
originaldelar och borttagande av säkerhetsdetaljer är förbjudet.
Service måste följas enligt Del G.
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A.07

Ansvar
Användaren:
Vi syftar på användandet av lyften, d.v.s. start av lyften, användandet av lyften och
underhåll.
Användaren måste vara medveten om säkerhetsinformationen och dess tillhörande
utrustning, samt användandet av lyftens kontroller.
Ansvar
Användaren är direkt ansvarig för lyften användande, underhåll och alla punkter nämnda
här ovan.
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B.01
DEL B

(UTFÖRANDE OCH SPECIFIKATIONER)

DIGI$PROJECT

B.02

Tillåten användning
Lyften möter kraven av standards gällande hållbarhet och utnötning.
Lyften tillverkas i enlighet med UNI CNR 10011 standards.
Tillåten användning för en portable poollyft är att hjälpa personer med funktionshinder med
deras transport till och från en bassäng. Användaren måste följa Tillverkarens
rekommendationer och regler. All annan användning är inte tillåten.
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B.03

Tekniska data
Max tillåten vikt på stolen är

110 daN

Max. rörelsesträcka

1150 mm.

Mått i “stand-by position”:
höjd

1250 mm

max. bredd

500 mm

max. längd

1200 mm

Max. mått i arbetande position:
höjd

1650 mm

max. bredd

500 mm

max. längd

1700 mm

Vikt

125 daN

Tid att sänka med tyngd

23 sek.

Tid att lyfta upp med vikt

17 sek.

Dimensioner (mm)
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Elektriskt diagram

B.04
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Hydrauliskt diagram

B.05
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C.01
DEL C

(SÄKERHETSINFORMATION OCH UTRUSTNING)

C.02

DIGI$PROJECT
Generell säkerhetsinformation
Användaren måste hålla lyften i gott skick.
Läs manualen vid behov av information.

Användandet av den manuella pumpen och den elektriska ventilen får bara göras av
tränad personal.
Använd inte lyften i kraftiga lutningar.
Sätt inte en person i lyften utan att veta dennes vikt.
Om personen sitter i en rullstol – säkerställ att rullstolen är riktigt bromsad och att
personen sitter säkert i lyften innan start.
Kontrollera att lyften är i stand-by position innan återstart.

Säkerhetsutrustning
Handbroms med micro-switch.
Lyften har en micro-switch som styr upp- och nedlyften från bassängen.

Handbroms

Micro-switch

C.03
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Nödfall
Använd den manuella pumpen ifall hydrauliken skulle fallera. Spaken sitter på vänster sida
av lyftbasen. Oljan överförs till den hydrauliska domkraften för upplyftning. Om ett elfel
skulle uppstå – starta den elektriska ventilen manuellt för nedlyft. (se bilden).
Kontakta servicepersonalen så snart upp- eller nedlyftningen är gjord.

Manuell pumpspak

El. ventil
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D.01
DEL D
(ANVÄNDARE)
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D.02

Kvalifikationer
Personalen som skall hantera lyften måsta vara familjär med hur den skall användas och
möta följande krav:
Kropp
God syn, bra hörsel och koordination, kunnig att använda lyften. Ingen påverkan av droger
eller alkohol.
Sinne
Duktig på att ta beslut i enlighet med manualens information och säkerhetsföreskrifterna,
både för egen säkerhet och för personer i lyftens närhet.
Uppträdande
Användaren måste agera utan stress och måste kunna ta beslut om sin egen
arbetssituation för att säkerställa maximal säkerhet.
Träning
Denna manual måste läsas igenom noggrant. I början måste användaren bli familjär med
lyften och dess kontroller genom att köra den utan någon person i den.

Användning och ansvar
Användning
Vi refererar till andvändandet och ansvaret relaterat till lyften, från start körning och
underhåll.
Användaren måste känna till säkerhetsinformationen och det korresponderande
användandet av kontrollerna och utrustningen.
Ansvar
Användaren är direkt ansvarig för korrekt användande av lyften, underhåll och all annan
aktivitet för ovan nämnda användning.
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F01
DEL E

(KONTROLLER OCH UTRUSTNING)
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F02

KONTROLLPANEL

5

4
2
1

1

3

KONTROLLPANEL

Lyftens startkontroller
1) Startnyckel
Starta lyften genom att vrida om nyckeln. Indikationslamporna för laddningsnivån tänds då.
2) Trycknapp för lyft nedåt
Trycknappen för att lyfta nedåt är placerad mitt på kontrollpanelen. Den har ett
gummiskydd, så att man inte trycker till av misstag. Knappen är markerad med en ”down”.
etikett. Håll knappen nedtryckt under hela nedlyftningen. När knappen släpps slutar
lyftprocessen.
3) Trycknapp för lyft uppåt
Trycknappen för att lyfta uppåt är placerad på kontrollpanelens högra sida. Den har ett
gummiskydd, så att man inte trycker till av misstag. Knappen är markerad med en ”up”
etikett. Håll knappen nedtryckt under hela nedlyftningen. När knappen släpps slutar
lyftprocessen.
4) Batteriladdningsindikator
Indikatorn är placerad till vänster på kontrollpanelen. Det finns fem ( 5) röda LED lampor
for att visa laddningen 0% till 100%.
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F03

5) Nödstopp
Trycknappen finns uppe till höger på panel. Den har en röd svampliknande form. Under
knappen finns en gul cirkel med texten “EMERGENCY STOP”. För att koppla ur
nödstoppet, vrid knappen medurs..
6) Uttag för batteriladdaren
Använd batteriladdaren för att ladda batteriet i minst 10 timmar. Gör detta minst en gång i
veckan.
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F04
PART F
(INSTRUKTIONER)
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F05

Introduktion
Denna del visar på korrekt användande av lyften
FARA. Använd bara lyften på plana ytor.

OBSERVERA: Kontrollera säkerhetsutrustning före användandet.
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F06

Förflytta lyften
Förflyttningen startar med att användaren puttar lyften. Det finns ingen motor till lyften för
förflyttning. Användaren måste använda handtagen och skjuta på.

Handtag

F07
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Förflytta personer
Lyft personen ner i poolen genom att följa nedanstående steg.
Steg 1: Placera lyften intill poolkanten och var noga med att framhjulen inte går over
kanten. Kontrollera att säkerhetsstöden kommer att komma innanför poolkanten.

Framhjul

Säkerhetsstöd

Poolkant

OBS: Vi rekommenderar att första gången görs steg 1 utan någon person i stolen. Se
DEL D02 – Träning.

Steg 2: Lägg i handbromsen

Handbromslås

Micro-switch
Steg 3: Kontrollera att personen i lyften sitter säkert.
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F08

Steg 4: Vrid om startnyckeln.
Steg 5: Tryck på knappen för lyft ned. Micro-switchen tillåter bara lyftet om
handbromsen är i. Håll knappen nedtryckt tills operationen är klar – släpps knappen
stoppar operationen.
Steg 6: En andra hjälpare kan behövas i poolen för att koppla av säkerhetsbältet på
personen i lyften.
Hämta en person från poolen
Repetera Steg 1 till 5.
Steg 6: En andra hjälpare kan behövas i poolen för att kontrollera att personen som
skall lyftas sitter korrekt I stolen, samt att koppla på säkerhetsbältet.
Steg 7: Tryck på knappen för lyft upp. Håll knappen nedtryckt till lyftet är klart. Den
elektriska pumpen stannar automatiskt när operationen är klar..
Steg 8: Koppla av handbromsen.
Steg 9: Starta den manuella förflyttningen genom att hålla i handtagen och dra
bak/tryck fram lyften.
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G.01
DEL G
(UNDERHÅLL)
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G.02

Introduktion
Både användare och vilka serviceåtgärder som utfördes, måste skrivas in i service
loggboken.
Underhållsåtgärder måste utföras med lyften avstängd. Elektriska delar och komponenter
måste skyddas när lyften tvättas. Högtryckstvätt kan förstöra elektrisk utrustning,
komponenter och kablar.
Den skyddande beläggningen och andra rosthindrande ytor skyddar lyftens alla
komponenter mot väderpåverkan. Dock föreslår vi att man rutinmässigt kontrollerar att
beläggningen (färgen) inte är skadad. Om nödvändigt fyll i där skyddet har skadats.

Checklista
Följande punkter bör följas i det huvudsakliga underhållet:
Efter 6 månaders användning
-

Kontrollera skruvar och fogar

-

Kontrollera låset och tyget på säkerhetsbältet

-

Kontrollera elektriska anslutningar och kablar

-

Kontrollera oljenivån i oljetanken

-

Kontrollera cylinderaxeln om det skulle läcka olja.

-

Kontrollera oljefiltret

Varje 12 månaders period
-

Kontrollera oljetrycket

-

Kontrollera hydrauliken och säkerhetsutrustningen

-

Kontrollera lyftens chassi

-

Kontrollera/eller byt ut metallplattorna

-

Byt hydraulikoljan och oljefiltret

-

Kontrollera skruvar och fogar

-

Kontrollera låset och tyget på säkerhetsbältet

Tränad servicepersonal måste kontrollera och testa lyftens alla säkerhetsutrustningar,
kontroller och mekaniska delar, om lyften inte används under en längre tid än 3 månader.
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G.03

Skrotning
Att skrota en produkt som denna måste utföras av ett firma i enlighet med gällande lagar
och regler i landet där enheten har använts.

DEL H
(SERVICE LOGG)

Följande loggbok är till för användaren och utförd service.
Efter 6 månaders användning

Datum

Signatur

Efter 12 månaders användning

Datum

Signatur

Efter 24 månaders användning

Datum

Signatur

Efter 36 månaders användning

Datum

Signatur

