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1 VOORSCHRIFTEN
1.1 BASIS VOORSCHRIFTEN
✓ Neem bij het uitpakken van elk pakket alle nodige voorzorgsmaatregelen.
✓ Controleer of er tijdens het transport geen schade is ontstaan.
✓ Pak het materiaal uit en identificeer de afzonderlijke onderdelen.
✓ Lees de instructies voordat u begint.
✓ Ga door in de aangegeven volgorde.
✓Ruim alle verpakkingsmateriaal op voor u verder gaat.
✓ Controleer de schacht en hoogte.
✓ Verdeel het materiaal over de respectievelijke verdiepingen.
✓ Begin met de installatie.
1.2.VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
✓ Zet de schacht goed af, om ongevallen te vermijden.
✓ Houd de werkomgeving schoon en opgeruimd.
✓ Gebruik de voorgeschreven veiligheidsuitrusting: veiligheidsschoenen, handschoenen enz.
✓ Wanneer u met meerdere personen tegelijk werkt, zorg dan dat een persoon nooit boven de
andere persoon werkt.
✓ Kom niet onder de cabine zonder bescherming.
✓ Koppel de voeding los wanneer u zich in de schacht bevindt of wanneer de schacht open is.
✓ Controleer liever twee maal in plaats van 1 maal het vastdraaien van de schroeven alsmede de
elektronische aansluitingen van de veiligheidsuitrusting.
✓ Laat het apparaat niet onder spanning staan wanneer deze nog niet verwijderd is.
✓ Blijf niet in de directe omgeving van de installatie staan. VOORSCHRIFTEN INBEDRIJFSTELLING.
✓ Demonstreer het functioneren aan de eigenaar en de persoon die verantwoordelijk is voor het
gebouw.
✓ Leg duidelijk het correcte gebruik uit: max. belasting, vracht, voorzorgsmaatregelen enz.
✓ Overhandig de wettelijk vereiste documenten: Gebruiksaanwijzing, driekantsleutel, enz.
✓ Vul het testrapport in (om het conformiteitscertificaat terug te sturen naar de fabrikant).
2 LEVERING VAN HET MATERIAAL
2.1 TRANSPORT
De levering gebeurt hoofdzakelijk via wegtransport. We wijzen er nogmaals op dat de goederen
worden vervoerd op risico van de ontvanger. Wij adviseren u daarom om het aantal en de staat van
de pakketten bij aflevering gelijk te controleren.
Als er transportschade is, moet u een aantekening hiervan maken op de afleveringsbon van de
vervoerder, en de vervoerder binnen 48 uur per aangetekende brief met ontvangstbevestiging
hierover informeren. Anders draagt u alle gevolgen van de schade.
2.2 VERPAKKING
De goederen worden in de meeste gevallen op pallets gerangschikt, vastgesjord en verpakt.
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2.3 LEVERING, LOSSEN
Het lossen en hanteren moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde personen met geschikte en
voldoende gedimensioneerde apparatuur.
Let er bij het lossen met een vorkheftruck op dat de capaciteit voldoende is, en dat de vorken
voldoende lang zijn om de pallet correct op te tillen.
Controleer de onberispelijke staat van de pakketten. informeer, indien nodig, de juiste instanties van
gevonden schade (paragraaf 2.1).
Details van het gewicht van de te verplaatsen elementen:
HET TE VERPLAATSEN ELEMENT:
MAX. GEWICHT:
Hanteren met "x" person(en) Cabine dakpaneel 5 kg 1 Cabine paneel 56 kg 2 T-stukken 20 kg 1
Verticale versterkingen 1,50 kg 1 Horizontale versterking 12 kg 1 Cabine paneel 57 kg 2 Cabine vork
35 kg 1 Flenzen 13 kg 1 Bevestigingsstrip 6,50 kg 1 U-profiel, cilinder 0,50 kg/m 2 U-profiel, cabine
0,85 kg/m 2 dubbele cilinders nr. 1 (Slag 3 m) 45 kg 1 dubbele cilinder nr. 2 (Slag 2 m) 35 kg 1
electriciteitskast (interne versie) 65 kg 2 electriciteitskast (externe versie) 65 kg 2 aluminium deur 60
tot 80 kg
Overzichtstabel van de maximaal toelaatbare belastingen bij het verplaatsen van lasten:
MANNEN VROUWEN 16 tot 17 jaar vanaf 18 jaar 16 tot 17 jaar vanaf 18 jaar 20 kg 55 kg 10 kg 25 kg
Bron: Website www.atousante.com Link: http://www.atousante.com/?qa_faqs=poids-maximumque-peut-porter-un-salarie-3
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3 UIT TE VOEREN CONTROLES
3.1 CONTROLE VAN DE GELEIDINGSBAAN EN DE SCHACHT
Inspecteer de schacht van verdieping tot verdieping zoals de plafondhoogte van de bovenste
verdieping en controleer of deze overeenkomt met de informatie zoals vermeld in de documenten
van de lift: (zie installatieplan paragraaf 6.3 + technische documenten voor de respectieve lift en het
controleformulier)
TE VERIFIËREN PUNTEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

diepte van de schacht
breedte van de schacht
diepte van de put
Schacht hoogte
openingen voor deuren
uitlijning van de geleiders
haaksheid van de schacht
dimensies van de "ruimte tussen de verdiepingen"

3.2 CONTROLE VAN DE VOEDING
Voor alle elektrische installaties voor een personen- of goederenlift moet de aanwezigheid van een
juiste voeding, specifiek voor de lift, worden gecontroleerd, namelijk:
> 1 stopcontact, 230 V, 2-polig + randaarde, 16 A (kabel 3 x 2,5 mm²) met aardlekschakelaar 30 mA
van het type A "SI" of "HPI" en een telefoonaansluiting van het type RJ45. (op kosten van de klant)
Als de lift is aangesloten op een bestaand stopcontact, moet u de klant adviseren, om de juiste staat
van dit stopcontact door een specialist te laten controleren.
Stopcontact, 230 V, 2-polig
Aardlekschakelaar 2-polig/16 A - 30 mA
Telefoonaansluiting RJ45 met actieve telefoonverbinding
VOORBEELDEN:
SCHNEIDER Ordernr.: A9N21441 (privé)
LEGRAND Ordernr.: LEG 410753 (privé)
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4 MONTAGE
4.1 DEMONTEREN VAN DE CABINE
1. Demontage van plafondplaten:
a. Verwijder het middelste gedeelte uit de binnenkant van de liftkooi door deze omhoog te
duwen (maak de vergrendeling los in de versies OPALE en OPUS).

b. Verwijder de zeskantschroeven op de zijpanelen en maak ze los van de clips door ze omhoog
te duwen zodat de panelen verwijderd kunnen worden.

2. Demontage van de cabinepanelen :
a. Verwijder de zelftappende schroeven om de panelen te scheiden (laat eventueel
hoekprofielen op het vloerpaneel van de cabine achter)
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b. Verwijder de zeskantbouten onder de plaat en het frame in het bovenste gedeelte om de
wand van de cabine structuur los te maken.

3. Verwijderen van koppeling en cabineverstreking
a. Demonteer de koppeling van de cabine (dubbele cilinder)
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b. Demonteer vervolgens de verticale versterkingen

c. Verwijder tenslotte de horizontale versterkingen in het bovenste gedeelte

Opmerking: Er zijn verschillende soorten versterking, afhankelijk van het type gebruik van de cabine.
Demontage en opnieuw bevestigen zijn voor alle typen hetzelfde.
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4.2 INSTALLATIE VAN DE GELEIDERS
1. Plaats het onderste verbindingsframe in de schacht op de grond (zonder het te bevestigen).

2. Installeer: cabine geleidingsrail, cilindergeleiders.
3. Installeer de tweede geleiderail.
4. Bevestig de bevestigingsstrips met schroeven M8x16 op de geleiderails.
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5. Om de rails te positioneren en verticaal uit te lijnen, controleert u of het onderste
verbindingsframe zich op een afstand van 23 mm van de rand van de liftschacht bevindt. Bepaal
vervolgens de afstand tussen de rand van de schacht en de geleiderails van de cabine (gemarkeerd
met "X") en markeer deze afstand op alle niveaus, zodat de rails exact verticaal zijn (zie volgende
tekening), ervan uitgaande dat de wanden van de Liftschacht ook verticaal zijn.

6. Bevestig de bevestigingsstrips van de geleiders aan de muur met geschikte bevestigingsmiddelen.
7. Plaats en bevestig het bovenste verbindingsframe.
8. Bevestig cilindergeleiders met Fhc M6x16-schroeven op de montagerails.
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9. Plaats de noodeindschakelaars op de cilindergeleiderails onder de drempel en bevestig deze.
10. Plaats het T-stuk van de koppeling om de cilinder met het platform te verbinden.

4.3 INSTALLEREN VAN DE ONDERSTEUNENDE BARRIÈRE
1. Pak de volledige ondersteunende barrière op.
2. Bevestig aan de cabinegeleider in de reeds geboorde gaten.
3. Draai de moer niet te vast zodat de vergrendeling vrij kan bewegen bij bediening met een
hendel.
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4.4 INSTALLATIE VAN DE CILINDER

1. Plaats de opvangbak (cilindersteun) op de grond, maar zet hem nog niet vast.
2. Pas de onderste stop aan zodat de aanraking plaatsvindt op -2 cm van het echte voltooide niveau.

3. De geleiderrollen invetten en plaatsen op de cilinder (alleen bij een dubbele cilinder).
4. Installeer drijfstangen tussen plaat en cilinder (slechts één stang voor een dubbele cilinder).
5. Plaats het frame in de schacht.
6. Verbind het frame via de T-koppeling met de cilinder. Installeer de T-koppeling met de Fhc M8 x 20
schroeven in de gefreesde gaten op de middelste en bovenste panelen van het frame.
Dubbele cilinder, holle stang
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4.5 INSTALLATIE VAN HET HYDRAULISCHE SYSTEEM
Het hydraulische apparaat moet worden beschermd
tegen weersinvloeden en spatwater. Het moet zo
dicht mogelijk bij de liftschacht worden geïnstalleerd
om de bedrading te vereenvoudigen. (Aleen daarvoor
opgeleide personen mogen toegang krijgen tot het
apparaat tijdens onderhoud of bij een nooddaling).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hydraulische pompt met externe motor
Hendel voor handmatige bediening
Plug van de olievulopening
Olietank
Voeding 24 V
Besturing
Frequentieregeling

1. Plaats de hydraulische leiding en sluit deze aan op de cilinder.
2. Installeer de platte kabel in de schacht / leg de kabel zoals aangegeven in onderstaande
afbeeldingen.

Leid de platte kabel naar de schakelkast.
3. Klem de slang op de cilindergeleider met klemmen, leg deze op het bovenste uiteinde van de
cilindergeleider en leid de slang van daar naar het hydraulische apparaat.
4. Installeer de originele plug (voor zwarte plaatcontainers, met oliepeilstok) voordat u hem in
gebruik neemt in plaats van de gele plug die wordt gebruikt tijdens het transporteren van het
apparaat.
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(Opmerking: de hoeveelheid olie in het apparaat is afhankelijk van de gehele afstelling van de
cilinder.)
Sluit de hydraulische leiding aan op de unit.
6. Zorg ervoor dat in de onderste positie de leiding niet kan worden beschadigd door de vloer..
7. Controleer het oliepeil, oliesoort: HYDROGREEN UniOpal (meegeleverd met de lift).
8. Leid de hydraulische leiding in een beschermbuis in de behuizing.
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4.6 Schakelkast en besturingsprintplaten
De besturingskast moet in de nabijheid van de lift tegen de wand gemonteerd worden.
De schema’s bevinden zich achterin de montage handleiding.
Abeeldingen van de printplaten met besturingssysteem ‘’ZEUS’’
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Afbeeldingen van de schakelkast:

1. Sluit de verschillende aansluitkabels aan (zie montagetekening, pagina 30).
2. Sluit de hydraulische unit en drukmonitor aan op de kaart.
Hoe het werkt: Als de drukschakelaar een overbelasting detecteert, knippert het licht van de lift zeer
snel, maar alleen als het veiligheidscircuit wordt onderbroken (deur open). Om deze aandoening te
verhelpen, is het voldoende dat één persoon de lift verlaat.
Instelling: stel de respons druk in met de schroef op de drukmonitor.
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4.7 OVERSCHAKELEN NAAR DE INSTALLATIEMODUS
Met de installatiemodus kan de cabine tijdens de montage op en neer worden bewogen door
continu op een knop te drukken.
1. Schakel naar installatiemodus (druk eenmaal op de knop naast het aansluitblok op het
moederbord) De rode LED's 3, 2, 1, 0 moeten eenmaal per seconde knipper

2. Sluit de bedrade afstandsbediening aan op de terminal deur 0 en 1 (4-pins aansluiting op
aansluitblok deur 0).
3. Plaats jumpers in het veiligheidscircuit (2-polige connectoren aan de onderkant van de kaart)

Aan het einde van de installatie en vóór de aanpassingen:
4. Koppel de bedrade afstandsbediening los
5. Sluit de platte kabel van de cabine en de kabels van de deuren aan
6. Druk eenmaal op de knop "Installatiemodus" om terug te keren naar de normale werking.
7. Schakel de hoofdstroom uit en weer in om de BUS-communicatie opnieuw te activeren.
OPMERKING: Wanneer de cabinebus is aangesloten en de kaart zich in de "Installatiemodus" bevindt,
knippert de cabineverlichting en klinkt de zoemer 1 keer per seconde. Stappen 3 tot 6 hoeven alleen
aan het begin van het ingebruikname van de lift te worden uitgevoerd.
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4.8 INSTALLATIE VAN DE VLOER
1. Monteer de vloer, de versterkingen en trekstangen op het frame

Opmerking: Er zijn verschillende soorten versterkingen, afhankelijk van het doel gebruik van de
cabine. Demontage en opnieuw bevestigen zijn voor alle typen hetzelfde.
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2. Stel indien nodig de geleiderollen van de cabine af.
3. Stel de onderste stop in waarop de cabine tot stilstand komt wanneer deze handmatig wordt
neergelaten. Deze stop voorkomt ook dat het onderste niveau met meer dan 20 mm wordt
overschreden wanneer de lift handmatig naar beneden gaat.

4. De lift, afhankelijk van de situatie, naar het einde van de verplaatsingsweg van de cilinder of
mechanische stop brengen om te controleren of de overschrijding van de geleidingsbaan en
de mechanische aanslag niet meer dan 5 cm uit elkaar liggen.
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4.9 INSTALLATIE VAN DE SENSOREN
1. Bevestiging van de printplaat voor de aanwezigheid van de cabine in het onderste deel van de
onderste verdieping op de geleiderail van de cilinder (deurzijde) + bedrading.

Op rail gemonteerd onderdeel: positie controleren en indien nodig
aanpassen (zie punt 3).
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2. Bevestiging van de aanwezigheidsmelder van de cabine + noodeindschakelaar in het onderste deel
van elke verdieping (1e verdieping en hoger) op de geleiderail van de cilinder (deurzijde) + bedrading.
VERGEET DE ZELFTAPPENDE SCHROEF NIET TE INSTALLEREN:
Klem 19x10x4 M6
Sluitring
18 001 cilindergeleidingsprofiel
18 006 Plaatwerk van de noodeindschakelaar
Schroef CHC M6-12
De inhoud of een deel van dit document mag niet aan derden worden bekendgemaakt of
gekopieerd.

Positie controleren en indien nodig aanpassen (zie punt 3)
3. Controleer de juiste positie en indien noodzakelijk aanpassen.
BOVENAANZICHT
Schroef CHC M6-12
Sluitring 18 006 Plaatwerk van de noodeindschakelaar
Klem 19x10x4 M6
18 001 cilindergeleidingsprofiel
Cabinedorpel niveau van de vloer
Afstand tussen: vloerniveau / midden stoter voor vermogensregeling
De inhoud of een deel van dit document mag niet aan derden worden bekendgemaakt of
gekopieerd.

4. Bevestig van de kabelsensor aan de cabine.
Deze sensor is gemonteerd op een printplaat, die op zijn beurt is bevestigd aan de cabine van de lift.
De kabel van deze sensor is met een geel kabeloog aan de voet van de liftschacht bevestigd.

GEVAAR VOOR SCHADE: begeleid het afrollen van de kabel.
Sensor Type 02
Cabinedrempel en vloerniveau op dezelfde hoogte
Midden stoter
HET MIDDEN VAN DE STOTER VAN DE WEGBEGRENZING MOET IN HET MIDDEN ZITTEN VAN DE
STOTER VAN DE POWER CONTROL.
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De inhoud of een deel van dit document mag niet aan derden worden bekendgemaakt of
gekopieerd.

4.10 INSTALLEREN VAN DE NOODEINDSCHAKELAAR 1. Installeer en sluit de noodeindschakelaar
onder de vloer aan.
Lift in positie op de vloer, cabinevloer gelijk met drempel:
2. Controleer of de cabine zich gelijk met de drempel van de vloer bevindt. 3. Pas de positie van de
noodeindschakelaar aan zodat een speling van 50 tot 60 mm wordt bereikt.
As van de noodeindschakelaar.
Noodeindschakelaar
Afstand tussen as en schakelaar
Inschakeling van de as
De inhoud of een deel van dit document mag niet aan derden worden bekendgemaakt of
gekopieerd.

De lift kan nu worden bediend om door te gaan met de installatie. LET OP: Klap de steunen uit
voordat u werkzaamheden onder de cabinevloer uitvoert (zie paragraaf 4.3)
4.11 MONTAGE VAN DE CABINEPANELEN
Om de spanning van de versterkingen aan te passen, moet de borgmoer M10 worden losgedraaid of
vastgedraaid. Zorg ervoor dat de spanning niet te hoog wordt om schade aan de cabine te
voorkomen (gespannen + 1 draai).
1. Installeer de zijkanten van het platform (cabinewanden) opnieuw. 2. Plaats de drie delen van het
plafond van de lift. 3. Bevestig tapijt op de vloer.

CABINE PLAFOND
CABINE WAND
VLOERBEDEKKING
De inhoud of een deel van dit document mag niet aan derden worden bekendgemaakt of
gekopieerd.

4.12 INSTALLATIE VAN DE VERLICHTING 1. Plaats de verlichtingsunit aan de toegangszijde op de
beoogde plaats in het dak.
2. Installeer de ontgrendelingssleutel in de sleuf om te voorkomen dat de technicus wordt
opgesloten wanneer de deur per ongeluk sluit.
Verlichtingsunit (toegangszijde op de bovenste verdieping)
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Platte kabel
LED spotjes
Overschrijdingssensor
Kabelsensor
Afneembaar plafond
Toegang voor onderhoud met drietraps trapladder in de cabine
De inhoud of een deel van dit document mag niet aan derden worden bekendgemaakt of
gekopieerd.

4.13 VERIFICATIE VAN DE BELETTERING EN LABELS 1. Controleer of alle stickers of letters op de lift
correct zijn bevestigd (zie onderstaande lijst). 2. Zo niet, bevestig deze stickers.
• STICKERS VAN DE ONDERSTEUNINGSBALK: (naast de balk)

• STICKER OP HET CABINE DAK: (op het dak voor de toegangszijde)
• STICKER NOODDAALBEDIENING MACHINEKAMER: (In de machinekamer naast de
nooddaalbediening )
• STICKER MACHINEKAMER: (op de schakelkast of bij de ingang van de kamer).
• STICKER UITSCHAKELINSTALLATIE OP HET WERK: (op een van de binnenpijpen op het dak).
• STICKERS VALGEVAAR IN DE LIFTSCHACHT: (Aan de toegangszijde op de cabinevloer).
Sleutel in de liftschacht.
De inhoud of een deel van dit document mag niet aan derden worden bekendgemaakt of
gekopieerd.

• STICKER NOODSTOP OP HET BEDIENINGSPANEEL: (rond de "Noodstop" -knop) Let op een
gecentreerde uitlijning rond de knop.
• LABEL ONTGRENDELINGSKNOP OP HET BEDIENINGSPANEEL: (rond de knop) Let op een rechte
uitlijning bij het aanbrengen.
• STICKER NOODDAALVERBINDING OP HET PANEEL: (Op het bedieningspaneel) Waar de
noodontgrendelingshendel zich bevindt.
• STICKER BELADINGSCAPACITEIT: onder het bedieningspaneel, in de as.
• BEDRIJFSNAAMPLAAT: (bovenaan de schakelkast)
De inhoud of een deel van dit document mag niet aan derden worden bekendgemaakt of gekopieerd
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Installeer een paneel boven de deur. (Gladde wand boven) Lamp + schroef voor het bevestigen van
de deur.
Sleuf
4.14 INSTALLEREN VAN DE DEUR ELEMENTEN
De deuren moeten recht en waterpas worden gemonteerd.
Aluminium deuren: bevestiging aan het kozijn - Ronde kopschroeven M6 x 16 - Sleuf voor het
afstellen.
De deuren mogen niet worden gesloten voordat de installatie is voltooid.
1. Sluit de kabel van de deur aan op het moederbord. 2. Installeer het onderste deel van de deur
(gladde muur). 3. De vergrendeling en ontgrendeling van de deur en shunts afregeling. 4. Controleer
de probleemloze werking van de deuren.
4.15 DIVERSE INSTELLINGEN 1. Reinig en smeer de geleiders na het leggen en aansluiten van de
kabels. 2. Herstel indien nodig de verf. 3. Reinig en stofzuig de omgeving van de machineinstallatie. 4.
Materiaal opruimen en de lift samen met de klant in gebruik nemen.
Niet boren in de scharnierpalen
DEURAFDICHTING ZIJKANT
DEURSLOT EN BELKNOP ZIJKANT

Spel scharnier zijkant
Spel knop zijkant
De inhoud of een deel van dit document mag niet aan derden worden bekendgemaakt of
gekopieerd.

5 INBEDRIJFSTELLING
5.1 INSTELLEN VAN HET AANTAL VERDIEPINGEN
1. Schakel over naar onderhoudsmodus (druk op de middelste knop op het moederbord)
2. Druk (meermaals) op de knop naast de klemmenblokken van het moederbord, observeer het
knipperende patroon van de LED totdat het juiste aantal verdiepingen is ingesteld.

De inhoud of een deel van dit document mag niet aan derden worden bekendgemaakt of
gekopieerd.

5.2 AANPASSEN VAN DE CABINE POSITIE PER VERDIEPING 1. Schakel naar onderhoudsmodus (druk
op de middelste knop op het moederbord)
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2. Open de deur met de ontgrendelingssleutel 3. Ga de cabine binnen en sluit de deur met de hand 4.
Verplaats de cabine met ± 5 cm in de handmatige modus en plaats de cabinevloer vervolgensmet de
knoppen "omlaag" en "omhoog" tot deze evenwijdig is met de deurdrempel (in het algemeen is in
een lift met drie verdiepingen de toets "omlaag" "0" en de toets "omhoog" "2".
Opmerking: Als de knop langer dan 5 seconden wordt ingedrukt, schakelt de cabine om naar een
hogere snelheid.
5. Bevestig de cabinepositie door op de noodstopknop in de cabine te drukken en (binnen de
volgende 5 seconden) op de knop van de bijbehorende verdieping te drukken (gedurende minstens 3
seconden). 6. Als de procedure correct is uitgevoerd (niveau correct opgeslagen), klinkt er een korte
pieptoon en knippert de cabineverlichting twee keer. 7. De cabinepositie wordt bevestigd en deze
kan doorgaan naar de volgende verdieping.

De inhoud of een deel van dit document mag niet aan derden worden bekendgemaakt of
gekopieerd.

5.3 AANPASSEN VAN DE POSITIE VOOR HET OPENEN VAN DE DEUREN
Aanpassing alleen vereist voor automatische deuren:
1. Schakel over naar onderhoudsmodus (druk op de middelste knop op het moederbord)
2. Breng de cabine naar de verdieping waarvan de deur moet worden afgesteld. 3. Druk op de knop
aan de buitenkant van de deur. De deur voert de volgende cyclus uit: a. Automatische opening op
ongeveer 45 °. b. Automatisch sluiten (gedaan om de mechanische speling van het systeem op te
vangen). c. Automatisch openen op lage snelheid in afwachting van de handmatige stop door de
technicus om de hoek van de deur in de open positie te definiëren. d. Na deze stop sluit de deur
automatisch op lage snelheid. 4. Als de procedure correct is uitgevoerd (openingshoek van de deur
correct opgeslagen), klinkt er een korte pieptoon en knippert de cabineverlichting twee keer. 5.
Herhaal deze procedure voor elke deur die moet worden aangepast. 6. Controleer bij alle deuren de
volledige opening in de automatische modus om de juiste instelling te controleren (u moet de
onderhoudsmodus verlaten).
5.4 INBEDRIJFSTELLING VAN DE LIFT
Vul voor de ingebruikname van de lift het testrapport in dat is opgenomen in de documenten van de
klant waarin de gespecificeerde controles worden uitgevoerd. Het protocol moet worden
teruggestuurd naar de fabrikant voor het afgeven van de conformiteitsverklaring. Voer de
functionele tests met de gebruiker uit, leg de bijbehorende punten uit en overhandig de
gebruiksaanwijzing. Vul het acceptatierapport in, laat de klant het ondertekenen en noteer eventuele
opmerkingen (dit document veroorzaakt de officiële eigendomsoverdracht van de lift).
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