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Sabina II 
Brugsvejledning

Rengøring

Håndbetjening

Dansk

Nødstop

 Ergonomi

Enkel fejlfinding

Ved behov, rengør liften ved at aftørre den med en 
klud, der er fugtet med varmt vand eller sprit. 

      Opladning af batterier

 

Deaktivering: Aktivering:                       

 Elektrisk nødsænkning / nødhævning 
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Sabina II EE Sabina II EM

 Mekanisk nødsænkning

Lad snarest!

Fuldt ladet    

      Alternativ anvendelse

Underbensstøtte

     Låsning af hjulene

Lås op 

Lås

Comfortbøjle

www.liko.com

1.  < 170 cm                     
2.  160-190 cm                 
3.  > 180 cm                     

Indstillinger

Løftebøjle 350
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•  Læs brugsanvisningen for både lift og løftetil- 
behør inden anvendelse.

• Planlæg løftet nøje.
•  Inden brugeren løftes fra underlaget, men når 

løftebåndet er stramt, er det vigtigt at kontrollere  
at løftestropperne er korrekt påhægtet løftebøjlen.

• Maks. belastning aktive løft: 200 kg 
 Maks. belastning passive løft: 150 kg 
For at bibeholde maks. belastning kræves tilbehør 
der overholder samme belastning eller mere. 

       VIGTIGT!
Denne brugsvejledning erstatter ikke liftens 
brugsanvisning, som kan downloades fra 
www.liko.com.

Op

Ned

Op (halv hastighed)

Ned (halv hastighed) 

Spredning af understellet

Samling af understellet

Indikerer lav batteristand

      Genstanden, som anvendes til at trykke 
ind med, må ikke være for skarp, da dette 
kan medføre beskadigelse af kontrolboksen!

•  Oplad liften regelmæssigt efter brug.
•  Liften virker ikke under opladning.
•  Nødstoppet skal ikke være trykket ind under 

opladning.   

• Ingen manuelle løft – lad liften gøre jobbet.
• Stress ikke – arbejd stille og metodisk.
•  Skån ryggen – arbejd i gangstående med  

ret ryg.
• Arbejd tæt på bruger og lift.

Kontroller at:
• nødstoppet ikke er trykket ind, se    
• batteriet er opladet
• håndbetjeningen er korrekt tilsluttet.

Øvrige brugsvejledninger

Brugsvejledninger til Likos lifte og løftesejl kan 
downloades fra www.liko.com. 
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Fabricant: 
Liko AB 
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se
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