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Informatie over de producent
Joerns Healthcare Ltd. Drakes Broughton Business Park, Worcester Road, Drakes Broughton,
Pershore, Worcestershire, WR10 2AG. Groot-Brittannië.
NIET VERNIETIGEN
DEZE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES MOETEN ALTIJD WORDEN BEWAARD IN DE BUURT
VAN DE PLAFONDLIFT.
Beleid betreffende Ontwerpen en Auteursrecht
Joerns Healthcare mei 2017
Ons beleid is gericht op voortdurende verbetering; daarom behouden wij ons het recht voor ontwerpen zonder voorafgaande
kennisgeving aan te passen.
De inhoud van deze publicatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd zonder toestemming van Joerns
Healthcare.
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1. Inleiding
Wij vragen u de tijd te nemen om deze handleiding zorgvuldig door te lezen voordat u uw Oxford Elara
plafondlift in gebruik neemt. De informatie in deze handleiding is van essentieel belang voor het juiste gebruik
en onderhoud van het apparaat. De informatie is ook bedoeld om te waarborgen dat de patiënt en de verzorger
veilig zijn en geen letsel oplopen tijdens het til- en verplaatsingsproces. Door deze handleiding zorgvuldig door te
lezen, leert u de kenmerken en functies van de lift goed kennen.
Om letsel bij verzorger en patiënt te voorkomen, adviseert Joerns Healthcare bij onderhoud en reparaties
uitsluitend originele Joerns Healthcare onderdelen te gebruiken. Joerns Healthcare kan niet aansprakelijk
worden gehouden voor ongelukken of incidenten die het gevolg zijn van onderhoud dat niet door een erkend
onderhoudsbedrijf is uitgevoerd, of van het gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen.
Als u onzeker bent over het gebruik van dit product en/of de bijbehorende accessoires, kunt u contact opnemen
met uw lokale, erkende dienstverleners of direct met Joerns Healthcare voor verder advies.

WAARSCHUWING

• Voorafgaand aan ieder gebruik van de Oxford Elara plafondlift moeten de dagelijkse controles worden
uitgevoerd, zoals vermeld in de checklist in deze handleiding.
• Doe geen pogingen om de Oxford Elara plafondlift te gebruiken als u deze handleiding niet volledig
begrijpt.
• Niet-goedgekeurde wijzigingen aan de Oxford Elara plafondlift of onderdelen daarvan, kunnen effect
hebben op de veiligheid van het product. Joerns Healthcare kan niet aansprakelijk worden gehouden
voor ongelukken, incidenten, of gebreken in de prestaties die zich kunnen voordoen als gevolg van
niet-goedgekeurde wijzigingen.
• De Oxford Elara lift is een herbruikbaar medisch hulpmiddel dat is bedoeld voor gebruik bij patiënten
van wie het gewicht binnen de aangegeven maximale veilige belasting valt. Het onderdeel met de
minste draagkracht binnen het systeem bepaalt de maximale veilige belasting; TIL NIET meer dan dit
onderdeel toelaat. Neem daarbij het volgende in acht:
• Track/railsysteem
• Tilband

• Tilmotor 		
• Tiljuk of spreidstang
• Accessoires (bijv. weegschaal)

• De Oxford Elara Plafondlift is niet bedoeld voor gebruik tijdens de behandeling van de patiënt.
• De Oxford Elara plafondlift is niet bedoeld voor gebruik in de nabijheid van een bad, douche of zwembad.
• Als de Oxford Elara plafondlift andere apparatuur hindert, MOET de lift bij die apparatuur worden
weggehaald.

Betekenis van woorden zoals in deze handleiding worden gebruikt.
WAARSCHUWING
Betekent: Wanneer deze instructies niet worden begrepen en opgevolgd, kan dit leiden tot letsel bij uzelf of anderen.

OPGELET
Betekent: Wanneer deze instructies niet worden begrepen en opgevolgd, kan dit leiden tot schade aan het product.

OPMERKING:

Betekent: Dit is belangrijke informatie betreffende het juiste gebruik van de apparatuur.

Meegeleverde documenten
Bij iedere plafondlift wordt een aantal documenten in een map meegeleverd die bewaard moeten blijven, zodat
deze informatie later opnieuw kan worden geraadpleegd.
• Testcertificaat

•Gebruikershandleiding

Het TESTCERTIFICAAT is een belangrijk document en een vereiste voor uw verzekeringsdossier. Het is geldig
gedurende 6 maanden vanaf installatie en nadat het testcertificaat is vervallen, moet de lift worden geïnspecteerd
en onderhouden volgens de informatie in de onderhoudshandleiding. Het wordt aanbevolen om inspectie/onderhoud
uitsluitend door een door Joerns Healthcare erkende dienstverlener te laten uitvoeren.
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2. De Oxford Elara Plafondlift
OPMERKING: Om te voorkomen dat de Oxford Elara plafondlift tijdens transport per ongeluk
wordt geactiveerd of dat de accu leegloopt, is het elektrische circuit van de plafondlift voor
het transport gedeactiveerd. De lift moet voorafgaand aan het gebruik in bedrijf worden
gesteld door een door Joerns Healthcare erkende dienstverlener.

Track/Rail

Verlichtingspaneel

Lichtsensor (neemt sterkte omgevingslicht waar)
Lading/statusmeter
Aan/Uit

Motorunit
Liftband

Lcd-scherm
Noodgeval / Ongebruikte bediening
Resetknop Noodstop

6-punts tiljuk

Noodstop/
Trekkoord voor nooddaling

Handbediening

WAARSCHUWING

Voor de juiste en veilige installatie van de Oxford Elara plafondlift zijn gereedschappen en
technieken nodig. Onjuiste installatie kan leiden tot schade aan de lift en letsel bij personen die
de lift bedienen en bij patiënten. De installatie en inbedrijfstelling moeten worden uitgevoerd
door volledig opgeleide en erkende installateurs. Neem contact op met uw lokale, door Joerns
Healthcare erkende dienstverlener om de installatie te laten opstellen.
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De CE-certificering
Alle Oxford Elara plafondliften zijn voorzien van een CE-certificering en voldoen aan de
onderstaande richtlijnen en normen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Richtlijn Medische hulpmiddelen (93/42/EEG)
Algemeen: De norm IEC 60601-1:2006 (derde uitgave) + A12:2014
De norm 60601-1-11:2015 (tweede uitgave)
EMC: IEC 60101-1-2 - Elektromagnetische compatibiliteit Medische elektrische apparatuur
ISO 10535:2006
Laagspanningsrichtlijn (Richtlijn 73/23/EEG)
61000-3-2 - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen
61000-3-3 - Limietwaarden voor spanningswisselingen,
spanningsschommelingen en flikkering
ISO 10535, clausule 4.3.1.23 Elektromagnetische compatibiliteit

Verklaring van bedoeld gebruik
De Oxford Elara plafondlift is een hulpmiddel dat boven de patiënt wordt gemonteerd. Het is
bedoeld voor het veilig optillen en verplaatsen van een patiënt, met een veilige belasting van 227
kg of 284 kg (afhankelijk van het model). De lift is geschikt voor patiënten in zittende, zittende/
liggende of liggende positie.
De lift en bijbehorende onderdelen moeten worden geïnstalleerd door een bekwame, hiertoe
opgeleide monteur die in dienst is bij een door Joerns Healthcare erkende dienstverlener.
Bovendien dient de lokaal geldende wet- en regelgeving te worden gevolgd.
OPMERKING: De Oxford Elara plafondlift bevat geen onderdelen of mechanismen die bedoeld
zijn om rechtstreeks op de patiënt te worden toegepast door fysiek contact.

WAARSCHUWING

De plafondliften van Joerns Healthcare mogen uitsluitend worden bediend door volledig
opgeleide/competente verzorgers.

Verwachte levensduur
De plafondliften van Joerns Healthcare zijn ontworpen en getest voor een verwachte
levensduur van minimaal tien jaar. Deze levensduur is gebaseerd op het strikt naleven van de
dagelijkse controles zoals vermeld in deze gebruikershandleiding en de instructies die in de
onderhoudshandleiding staan. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een bekwame en
opgeleide onderhoudsmonteur die werkt voor een door Joerns Healthcare erkende dienstverlener.
De verwachte levensduur van verbruiksonderdelen, zoals accu's, zekeringen, lampen en
liftbanden is afhankelijk van de zorg waarmee en de wijze waarop de apparatuur wordt gebruikt.
Onderdelen met een beperkte levensduur moeten worden onderhouden volgens het 'Preventief
Onderhoudsschema' zoals vermeld in deze handleiding.

Controle en vernieuwen van liftband

WAARSCHUWING

De liftband moet VOOR IEDER GEBRUIK door de gebruiker/verzorger worden geïnspecteerd
op slijtage, beschadigingen, rafelen, sneden, verkleuring en losse of beschadigde draden.
Als er ook maar enigszins sprake is van schade of slijtage, MAG DE LIFT NIET WORDEN
GEBRUIKT en dient u direct contact op te nemen met uw door Joerns Healthcare erkende
dienstverlener om een afspraak voor vervanging te maken.
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Vervanging van de tilband
De tilband moet als onderdeel van de tweejaarlijkse controle worden geïnspecteerd op slijtage,
beschadigingen, rafelen, sneden, verkleuring en losse of beschadigde draden, en indien nodig,
worden vervangen. Joerns Healthcare adviseert de tilband - ongeacht de conditie - iedere 5 jaar, of
indien dit eerder is, na 5000 tilcycli, te vervangen.

Verpakking & Levering
Er wordt geadviseerd het verpakkingsmateriaal te bewaren, voor het (onwaarschijnlijke) geval dat
de lift in de toekomst een defect vertoont. Mochten er producten teruggestuurd moeten worden,
dan wordt door gebruik van het originele verpakkingsmateriaal de kans op beschadiging tijdens
transport geminimaliseerd.

Identificatie van de apparatuur
De identificatiegegevens van de apparatuur (serienummer, modelnummer, productiedatum) en
specificaties (veilige belasting, elektrische classificatie/elektrische gegevens volgens IEC 606011:2006 + A12:2014, gegevens van de producent) staan vermeld op het label dat is bevestigd op de
motorbehuizing.
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3. Veiligheidsvoorschriften
Lees de onderstaande veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door en volg ze op. De werking en het
gebruik van de plafondliften van Joerns Healthcare is eenvoudig en duidelijk. Door deze enkele basale
veiligheidsvoorschriften op te volgen, wordt het gebruik van de lift veilig, gemakkelijk en probleemloos.
Deze veiligheidsinstructies moeten altijd in de buurt van de plafondlift worden bewaard.
Lees de gebruiksvoorschriften in deze handleiding zorgvuldig door en zorg dat u deze begrijpt,
voordat u dit apparaat installeert, gebruikt, of onderhoudt.

WAARSCHUWING

De Oxford Elara Plafondlift is uitsluitend bedoeld voor gebruik door een competente/opgeleide
zorgverlener. De lift mag NOOIT door de patiënt worden gebruikt om zichzelf op te hijsen.

Veilige belasting
•
•

De Oxford Elara 227 is ontwikkeld en getest tot een maximale tilcapaciteit van 227kg.
De Oxford Elara 284 is ontwikkeld en getest tot een maximale tilcapaciteit van 284kg.

WAARSCHUWING

De Oxford Elara lift is bedoeld voor gebruik bij patiënten van wie het gewicht binnen
de aangegeven maximale veilige belasting valt. TIL NIET meer dan de maximale veilige
belasting van het onderdeel met de minste draagkracht binnen het systeem toelaat. Neem
daarbij het volgende in acht:
•
•
•
•
•

Track/railsysteem
Tilmotor
Tiljuk of spreidstang
Tilband
Accessoires (bijv. weegschaal)

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

WAARSCHUWING

•

De Oxford Elara plafondliften mogen UITSLUITEND worden bediend door volledig
opgeleide/competente verzorgers.

•

Plan ALTIJD het gebruik van de lift voordat u begint.

•

Voer ALTIJD de ‘DAGELIJKS CHECKLIST’ uit, zoals vermeld in deze handleiding, voordat
u een Oxford Elara plafondlift gebruikt.

•

Verzeker u er ALTIJD van dat de Oxford Elara plafondlift wordt geïnstalleerd en
overgedragen door een door Joerns Healthcare erkende dienstverlener, of in
overeenstemming met de informatie zoals vermeld in de begeleidende documenten.

•

De Oxford Elara plafondliften zijn UITSLUITEND bedoeld voor het optillen en verplaatsen
van patiënten. De liften mogen NERGENS anders voor worden gebruikt.

•

Plaats de tilband die in combinatie met de Oxford Elara plafondlift wordt gebruikt,
ALTIJD volgens de instructies zoals vermeld in de bij de tilband behorende
gebruikershandleiding. Als u dit nalaat, kan dit leiden tot persoonlijk letsel bij de patiënt
en/of verzorger.

•

Verzeker u ervan dat de apparatuur UITSLUITEND wordt gebruikt door getraind personeel.

•

CONTROLEER of het railsysteem een last kan dragen die gelijk is aan, of groter is dan
de capaciteit van de plafondlift.
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Contra-indicaties
•

Er zijn geen contra-indicaties bekend.

•

Voor gebruik van een Oxford Elara Plafondlift MOET via een klinische beoordeling worden
vastgesteld of de conditie van de patiënt een verplaatsing toelaat. Deze beoordeling moet
worden uitgevoerd door een gekwalificeerde medisch deskundige. Daarbij moeten de
aspecten van de verplaatsingsprocedure worden overwogen, zoals de mogelijkheid dat de
transferprocedure tamelijk grote druk kan uitoefenen op het lichaam van de patiënt.
De Oxford Elara plafondliften mogen NIET worden bediend door personen die onder
invloed van alcohol, drugs of voorgeschreven medicijnen zijn. Dit kan namelijk hun
vermogen om de apparatuur veilig te bedienen, negatief beïnvloeden.
ZORG ERVOOR dat een volledige risicobeoordeling heeft plaatsgevonden voordat
geprobeerd wordt een patiënt op te tillen of te verplaatsen.
Wanneer een patiënt is aangesloten op elektrodes, katheters of andere medische
apparatuur, MOET een gekwalificeerd persoon beoordelen of de conditie van deze patiënt
het tillen of verplaatsen toelaat, voordat hieraan wordt begonnen.
Er moet worden vermeden dat het tillen en verplaatsen een te groot effect heeft op de patiënt.
Joerns Healthcare waarschuwt betreffende de mogelijke risico's op wurging in relatie tot de
tilbanden en adviseert de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om dit te voorkomen.
Zorg ervoor dat een volledig getrainde/competente verzorger toezicht heeft op het tillen.
CONTROLEER of de tilband die wordt gebruikt voor het tillen/de verplaatsing, gebruikt kan
worden met dit tiljuk, geschikt is voor de taak en of deze tilband het gewicht van de patiënt
die wordt opgetild, kan dragen.
CONTROLEER of de tilband die wordt gebruikt in goede en veilige conditie is.
ZORG ERVOOR dat de tilprocedures worden gevolgd zoals deze omschreven staan in deze
handleiding.
ZORG ER ALTIJD voor dat de bediening en veiligheidselementen UITSLUITEND EN STRIKT
worden gebruikt volgens de instructies in deze handleiding. De bediening of knoppen op
de lift mogen NOOIT met kracht worden geforceerd.
CONTROLEER of de lussen van de tilband correct en veilig aan het tiljuk bevestigd zijn.
Om te voorkomen dat er risico op letsel ontstaat door het gebruik van onjuiste
reserveonderdelen, adviseert Joerns Healthcare met klem, en waarschuwt hier ook
voor, om uitsluitend door Joerns Healthcare goedgekeurde onderdelen te gebruiken
voor apparatuur en overige onderdelen die door Joerns Healthcare zijn geproduceerd.
Niet-goedgekeurde wijzigingen aan door Joerns Healthcare geproduceerde apparatuur
kunnen een nadelig effect hebben op de veiligheid hiervan. Joerns Healthcare kan niet
aansprakelijk worden gehouden voor ongelukken, incidenten, of gebrekkige prestaties die
zich kunnen voordoen als gevolg van niet-goedgekeurde wijzigingen of het gebruik van
niet-goedgekeurde onderdelen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WAARSCHUWING

OPGELET

• Houd alle onderdelen van de Oxford Elara plafondlift schoon en droog, en ZORG ERVOOR
dat de veiligheidscontroles die in deze handleiding worden beschreven, worden uitgevoerd
zoals aangegeven.
• Overmatige blootstelling van de handbediening aan water of andere vloeistoffen kan storing
in het apparaat veroorzaken.
• LAAT DE liftunit van de Oxford Elara plafondlift NIET vallen. Dit kan leiden tot interne
schade die niet zichtbaar is. Als wordt vermoed dat de plafondlift schade heeft opgelopen,
gebruik de unit dan NIET. Neem contact op met uw lokale, door Joerns Healthcare erkende
dienstverlener voor een controle/onderhoudsbeurt.
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Onderdelen die niet door de gebruiker onderhouden kunnen worden.

WAARSCHUWING

• PROBEER GEEN onderhoud of reparaties uit te voeren aan de Oxford Elara plafondliften,
accu's of opladers. Als de lift niet goed functioneert, neem dan contact op met uw lokale,
door Joerns Healthcare erkende dienstverlener.

Voorkomen van elektrische schokken

WAARSCHUWING

• RAAK EEN LIFT MET BLOOTLIGGENDE GELEIDERS OF EEN BESCHADIGDE
ELEKTRICITEITSKABEL niet aan en gebruik de lift niet. Apparatuur waar spanning op staat
kan leiden tot ernstige verwondingen. Als er blootliggende of beschadigde bedrading in
de lift of oplader zichtbaar zijn, neem dan direct contact op met uw lokale, door Joerns
Healthcare erkende dienstverlener.
• Stel de elektrische onderdelen van het apparaat niet bloot aan water of vocht.
• CONTROLEER het etiket op de oplader voor het volledige invoervoltage en de
frequentievereisten. Deze vereisten verschillen van land tot land. Probeer de lift NIET te
gebruiken in een land/regio waar een ander voltage en andere frequentie worden gebruikt
dan die vermeld staan op het etiket.
• LEES VOOR GEBRUIK, OPSLAG OF VERWIJDERING VAN ACCU'S EN OPLADERS altijd eerst
de bijbehorende instructies door.

Voorkomen van brand en explosie

WAARSCHUWING

• PLAATS DE lift van de Oxford Elara plafondlift niet in direct zonlicht of nabij een hittebron.
• STEL DE OXFORD ELARA PLAFONDLIFT OF DE ACCU-OPLADER NIET BLOOT AAN OPEN VUUR.
• GEBRUIK DE OXFORD ELARA PLAFONDLIFT NIET in de aanwezigheid van ontvlambare
mengsels van anesthetica met lucht of zuurstof, of met stikstofoxide.
• GEBRUIK DE Oxford Elara plafondlift niet op locaties waar veel stof of pluizen te vinden zijn.

Veiligheidsrichtlijnen voor mens en milieu

WAARSCHUWING

• In het onwaarschijnlijke geval dat de behuizing van de Oxford Elara plafondlift of de
behuizing van de accu kapot gaat waardoor de inhoud hiervan in contact komt met de huid
of kleding, dient er direct met veel water te worden gespoeld.
• In het geval dat de inhoud in contact komt met de ogen, dient er direct te worden gespoeld
met veel water en dient een arts te worden geraadpleegd.
• Inhalatie van de inhoud kan irritatie aan de luchtwegen veroorzaken. Zorg in dit geval voor
frisse lucht en raadpleeg een arts.
• Dit product bevat verzegelde loodzuuraccu's. Neem voor recycling en verwijdering contact
op met uw lokale, door Joerns Healthcare erkende dienstverlener.
• Laat de Oxford Elara Plafondlift NIET door kinderen bedienen.
• Er zijn geen effecten bekend die veroorzaakt worden door huisdieren of ongedierte.

Lokaliseren en isoleren van de elektrische stroomvoorziening
• Voordat u de Oxford Elara plafondlift in gebruik neemt, moet u weten waar de Oxford Elara
plafondlift op het elektriciteitsnet wordt aangesloten, en hoe u de elektriciteit uitschakelt (isoleert).
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Veiligheidsrichtlijnen Accu & Acculader

WAARSCHUWING

•

Voor een veilig gebruik van de accu's en om de gebruiker (patiënt/verzorger) te
beschermen tegen letsel, is het van belang dat deze instructies worden opgevolgd. De
accu's in dit apparaat zijn onderhoudsvrije, oplaadbare verzegelde lood-zuuraccu's.

•

STEL DE ACCULADER niet bloot aan water of andere vloeistoffen.

•

STEL DE ACCULADER niet bloot aan open vuur of ontstekingsbronnen.

•

GEBRUIK UITSLUITEND de oplader die is meegeleverd met de apparatuur. •LAAD de
Oxford Elara plafondlift niet op in een niet-geventileerde ruimte.

•

De oplader mag NOOIT worden bedekt met of blootgesteld aan stof.

•

De oplader is uitsluitend ontworpen voor gebruik in droge ruimtes en omstandigheden
met normale luchtvochtigheid. De oplader mag NIET worden gebruikt in vochtige
omstandigheden waarbij sprake is van condensvorming.

OPMERKING: Na inontvangstneming van een Oxford Elara plafondlift, moeten de accu's voor
het eerste gebruik minimaal 8 uur worden opgeladen.
OPMERKING: Voordat de Oxford Elara plafondlift in gebruik wordt genomen, moet de lift
gedurende 6 - 10 uur acclimatiseren om de volgende bedrijfscondities te bereiken:
•

Relatieve vochtigheid moet liggen tussen 15% en 93% niet-condenserend.

•

Omgevingstemperatuur moet liggen tussen +5 °C en +40 °C (+41 °F tot +104 °F).

•

Atmosferische druk moet liggen tussen 700 hPa en 1060 hPa.

Waarschuwingsetiketten van de apparatuur

WAARSCHUWING

• Controleer ALLE veiligheidsetiketten op de apparatuur. Bestel en vervang etiketten die
niet leesbaar zijn.
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4. Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING

De Oxford Elara plafondliften mogen uitsluitend worden bediend door volledig opgeleide/
competente verzorgers. De lift mag NOOIT worden bediend door een patiënt die alleen is en
geen toezicht heeft.

Afbeelding Elara vierrichtingslift
A

Track/Rail

Richting naar
laadstation

Motorunit
Verlichtingspaneel
Lichtsensor (neemt sterkte omgevingslicht waar)
Lading/statusmeter

B

Aan/Uit
Lcd-scherm

Liftband

Noodgeval / Ongebruikte bediening
Resetknop Noodstop

6-punts tiljuk

Noodstop /
Trekkoord voor nooddaling

Dalen
Tillen
Links
(Door deze knop in te drukken beweegt
de lift in de richting van pijl B)

Handbediening

Rechts
(Door deze knop in te drukken beweegt de lift in de
richting van pijl A)

Terugkeren naar oplader
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Aan/Uit-schakelaar
Druk op de aan/uitknop om de lift aan te zetten. De lading/statusmeter en het lcd-scherm lichten op.
Wanneer de lift in bedrijf is, drukt u op de AAN/UIT knop om de unit uit te schakelen.
Lichtsensor (neemt
sterkte omgevingslicht
waar)

Lading/statusmeter
Aan/Uitknop

Lcd-scherm

Lading/statusmeter
Ongeveer 10 seconden nadat om het even welke commandoknop is ingedrukt, of volgend op het
inschakelen van de elektriciteit via de aan/uitknop, knippert de lading/statusmeter met groen licht
om aan te geven dat de accu's opgeladen worden. Vervolgens geeft de acculadingmeter aan de
linkerzijde van het lcd-scherm weer hoeveel lading er feitelijk overblijft.
Accu's 1/3 geladen - Voor 'Einde-rail'-oplaadsystemen moet de lift direct worden
teruggeplaatst naar het laadstation nadat de tilprocedure is afgerond. Wanneer het
laadniveau van de accu's dit kritieke niveau bereikt, knippert de lading/statusmeter rood, en
wanneer de lichtintensiteit hoog is, gaat dit gepaard met een geluidssignaal telkens als een
bedieningsknop wordt ingedrukt. Wanneer er weinig omgevingslicht is, knippert de lading/
statusmeter alleen met een rood licht.
Accu's 2/3 geladen - Voor 'Einde-rail'-oplaadsystemen moet de lift worden teruggeplaatst
naar het laadstation.
De accu is volledig opgeladen.
OPMERKING: Wanneer de eindpanelen verlicht zijn, vooral bij helder licht, kan het voorkomen dat het
laadniveau een onjuist beeld weergeeft. De verlichting kan van invloed zijn op de weergave van de lading.
OPMERKING: Wanneer de plafondlift langer dan één minuut niet in gebruik is geweest, gaan de
lading/statusmeter en het lcd-scherm in 'slaapmodus' en worden niet langer verlicht. Dit gebeurt ook
tijdens het opladen van de accu's. Zodra een commandoknop op de handbediening wordt ingedrukt,
keren de verlichting van de accustatusmeter en het lcd-scherm terug naar de bedrijfsmodus.

OPGELET

Daarnaast geeft de lading/statusmeter ook een aantal waarschuwingen weer, zoals hieronder
weergegeven:
WAARSCHUWING LAGE ACCULADING:
Als het laadniveau van de accu dit kritisch lage niveau bereikt terwijl deze in slaapmodus is, knippert
de lading/statusmeter met een rood licht, en wanneer de lichtintensiteit hoog is, gaat dit gepaard
met een geluidssignaal, telkens als een bedieningsknop wordt ingedrukt. Wanneer er weinig
omgevingslicht is, knippert de lading/statusmeter alleen met een rood licht.

WAARSCHUWING

Als de acculading te laag is, kan het gebeuren dat de lift een tilcyclus van een patiënt niet
kan afronden. Accu's moeten DIRECT opgeladen worden - zie de gegevens in het hoofdstuk
'Beeldscherm voor gebruiker' verderop in deze handleiding.
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NOODSTOP:
OPMERKING: Voor de gebruiksinstructies van de noodstop verwijzen we naar het hoofdstuk
'Noodstop/Elektrische Nooddaalfunctie' van deze handleiding.
Wanneer het rode noodstopkoord wordt gebruikt, knippert de lading/statusmeter met een rood licht
en dit gaat gepaard met een geluidssignaal.
In deze situatie verschijnt ook het bericht 'EMERGENCY STOP' ('NOODSTOP') op het lcd-scherm
(zie: 'Waarschuwingen' in het hoofdstuk 'Beeldscherm voor gebruiker' van deze handleiding.)
Daarnaast is de rode ring van de knop 'NOODSTOP/NOODDAALFUNCTIE' op de lift zichtbaar.

Rode indicatiering zichtbaar

ELEKTRISCHE NOODDAALFUNCTIE:
OPMERKING: Voor de gebruiksinstructies om de lift te laten dalen in geval van
een elektrische noodstop, verwijzen we naar het hoofdstuk 'Noodstop/Elektrische
Nooddaalfunctie' van deze handleiding.

WAARSCHUWING

De elektrische nooddaalfunctie mag uitsluitend worden gebruikt in een noodgeval.
Door te blijven trekken aan het rode noodstopkoord nadat de noodstop is geactiveerd, wordt
de nooddaalfunctie geactiveerd.
Terwijl deze elektrisch nooddaalfunctie in gebruik is, knippert de lading/statusmeter met een rood
licht en dit gaat gepaard met een geluidssignaal.
Deze situatie gaat vergezeld van het bericht 'EMERGENCY LOWER' ('NOODDALING') op het
lcd-scherm (zie: 'Waarschuwingen' in het hoofdstuk 'Beeldscherm voor gebruiker' van deze
handleiding).
Daarnaast is de rode ring van de knop 'NOODSTOP/NOODDAALFUNCTIE' op de lift zichtbaar.
OPMERKING: Als de elektrische bediening en noodfuncties niet functioneren, gebruik dan
een andere methode om de patiënt te laten dalen en neem contact op met uw lokale, door
Joerns Healthcare erkende dienstverlener.
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SNELHEIDSOVERSCHRIJDING - SERVICEDIENST INROEPEN:
Wanneer zich een ernstig probleem met de plafondlift voordoet, wat er toe leidt dat de functie
'SNELHEIDSOVERSCHRIJDING' wordt geactiveerd, dan knippert de lading/statusmeter met een
rood licht en dit gaat gepaard met een geluidssignaal telkens wanneer een commandoknop op de
handbediening wordt ingedrukt. Daarnaast wordt het bericht 'DRIVE OVERSPEED - CALL SERVICE’
(‘SNELHEIDSOVERSCHRIJDING - SERVICEDIENST INROEPEN’) weergegeven op het lcd-scherm.
(zie: 'Waarschuwingen' in het hoofdstuk 'Beeldscherm voor gebruiker' van deze handleiding).
De lift functioneert niet.

WAARSCHUWING

Nadat de functie 'Snelheidsoverschrijding' is geactiveerd, functioneert de lift niet meer. Er
is direct onderhoud/controle nodig. Neem contact op met uw lokale, door Joerns Healthcare
erkende dienstverlener om een servicebeurt/controle te laten uitvoeren.

Handbediening
De Oxford Elara plafondlift wordt bediend door op de juiste commandoknoppen op de handbediening
te drukken, zoals hieronder wordt beschreven:

Tweerichtingsliften:
De knoppen RAISE (TILLEN) en LOWER (DALEN) brengen het tiljuk omhoog of omlaag.

DALEN

TILLEN

Vierrichtingsunits:
•

De knoppen TILLEN en DALEN brengen het tiljuk omhoog of omlaag.

•

De knoppen LEFT (LINKS) en RIGHT (RECHTS) laten de plafondlift via de rail bewegen.

•

De knop RETURN TO CHARGE (TERUGKEREN NAAR OPLADER) brengt de plafondlift
terug naar het laadstation. Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 'Railsystemen uitgerust met
eindpuntlaadstation'.

TILLEN
DALEN
LINKS

RECHTS
TERUGKEREN NAAR OPLADER

OPMERKING: Wanneer de daalknop op de handbediening of de knop noodgeval/ongebruikte bediening
op de lift wordt ingedrukt, en het tiljuk de laagste positie heeft bereikt, komt het dalen automatisch tot
stilstand en verschijnt in het Lcd-scherm de tekst: TAPE ALL OUT (BAND HELEMAAL UITGEROLD).
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OPMERKING: Om de knoppen van de handbediening te laten functioneren, moet het tiljuk
bevestigd zijn aan de liftband en niet steunen op een oppervlak.
Op de achterkant van de handbediening bevindt zich een haak waarmee de handbediening
opgehangen kan worden aan het tiljuk wanneer de bediening niet wordt gebruikt.

Railsystemen uitgerust met laadstation op eindpunt:
Nadat het tiljuk tot het hoogst mogelijke niveau omhoog is gebracht, gaat de plafondlift terug naar
het laadstation nadat op de knop 'TERUGKEREN NAAR OPLADER' is gedrukt. Wanneer de
plafondlift het oplaadstation bereikt, stopt de beweging automatisch.
OPMERKING: Als het tiljuk niet naar het hoogste niveau is gebracht, functioneert de functie om
de unit terug te brengen naar het laadstation niet.
Ook moet het lcd-scherm in normale bedrijfsmodus zijn om de terugkeerfunctie te laten werken.
Als het lcd-scherm in programmeringsmodus staat, werkt de functie 'Terugkeren naar oplader'
niet.
OPMERKING: De patiënt moet losgemaakt zijn van de plafondlift voordat er op de knop
TERUGKEREN NAAR OPLADER wordt gedrukt Als de lift waarneemt dat er gewicht aan het
tiljuk is bevestigd, functioneert de functie 'terugkeren naar laadstation' niet.

OPGELET

•

Bij X-Y railsystemen die de hele kamer bedienen en X-Y railsystemen waarin
een toegangsmechanisme is opgenomen en die zijn uitgerust met een
eindpuntlaadstation, moet de bewegende rail zodanig zijn aangebracht dat deze
contact maakt met het hoofdoplaadpunt in de vaste rail voordat er op de knop
'terugkeren naar laadstation' wordt gedrukt.

•

Bij railsystemen waarin een rotonde of een railwissel is opgenomen, moet de
liftmotor zodanig worden gemanoeuvreerd dat deze zich bevindt op het raildeel dat
het eindlaadstation bevat, voordat op de knop 'terugkeren naar laadstation' wordt
gedrukt.

OPMERKING: De Elara Plafondlift is voorzien van een veiligheidscircuit waardoor de
automatische verplaatsing naar het laadstation wordt onderbroken als de unit niet op het
laadstation is aangesloten, en wel binnen 30 seconden nadat op de knop 'Terugkeren naar
oplader' is gedrukt.
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Beeldscherm voor gebruiker
Het lcd-scherm op uw Oxford Elara plafondlift geeft een aantal parameterlogs weer en bevat een
menu waarmee verschillende instellingen geselecteerd en aangepast kunnen worden.
Daarnaast geeft het lcd-scherm een aantal waarschuwingen weer.

Waarschuwingsberichten:
Snelheidsoverschrijding - Servicedienst inroepen (Drive Overspeed - Call Service):

DRIVE OVERSPEED CALL SERVICE

Deze waarschuwing wordt weergegeven bij ernstige gebreken.
De lift functioneert niet.

WAARSCHUWING

Nadat de functie 'Snelheidsoverschrijding' is geactiveerd, functioneert de lift niet meer. Er
is direct service/inspectie nodig. Neem contact op met uw lokale, door Joerns Healthcare
erkende dienstverlener om een afspraak voor onderhoud/inspectie te maken.
Noodstop (Emergency Stop):

NOODSTOP

Deze waarschuwing wordt weergegeven wanneer het rode
noodstopkoord is gebruikt. Dit gaat gepaard met een rood
knipperlicht van de lading/statusmeter en een geluidssignaal.

Nooddaling (Emergency Lower):

EMERGENCY LOWER

Deze waarschuwing wordt weergegeven wanneer men blijft
trekken aan het rode noodstopkoord, waardoor de functie
nooddaling wordt geactiveerd. Dit gaat gepaard met een rood
knipperlicht van de lading/statusmeter en een geluidssignaal.

OVERLOAD (overbelasting):

OVERLOAD (overbelasting)

Deze waarschuwing wordt weergegeven als men probeert
een patiënt te tillen van wie het gewicht de maximale veilige
belasting van de lift overschrijdt.

WAARSCHUWING

Als de waarschuwing Overbelasting wordt weergegeven, dient u de tilprocedure onmiddellijk
te stoppen.
Lage acculading (Low Battery):

LOW BATTERY

Deze waarschuwing wordt weergegeven wanneer de lading
van de accu onder een kritisch niveau komt; bijvoorbeeld
wanneer er nog maar één volledige tilcyclus uitgevoerd kan
worden.

Accu leeg (Battery Depleted):

BATTERY DEPLETED

16

Deze waarschuwing wordt weergegeven nadat de
waarschuwing LAGE ACCULADING werd weergegeven en er
nog één tilcyclus is uitgevoerd.

Oxford
Elara Plafondlift
®

Waarschuwingsberichten (vervolg):
Achterstallig onderhoud (Service Overdue):

SERVICE OVERDUE!

ONDERHOUDSINDICATIE - Als de ingestelde
onderhoudstermijn is bereikt of overschreden, wordt het bericht
'ACHTERSTALLIG ONDERHOUD' telkens weergegeven als
een bedieningsknop wordt ingedrukt.

WAARSCHUWING

Neem direct contact op met uw lokale, door Joerns Healthcare erkende dienstverlener om een
afspraak voor onderhoud/inspectie te maken.
Interne storing (Internal Error):

INTERNAL ERROR
Band slap (Tape Slack):

Tape Slack

Deze waarschuwing wordt weergegeven bij een elektrische
storing De lift functioneert niet.
Er is direct onderhoud/controle nodig. Neem contact
op met uw lokale, door Joerns Healthcare erkende
dienstverlener.
Deze waarschuwing wordt weergegeven als de patiënt of het
tiljuk in contact komt met een oppervlak, zoals een bed of
stoel, waardoor de lift geen last meer waarneemt.

Band gedraaid (Tape Twisted):

Tape Twisted

Deze waarschuwing wordt weergegeven als de liftband
tijdens een tilcyclus wordt gedraaid. Deze melding kan ook
worden weergegeven als de patiënt niet perfect verticaal wordt
opgetild, en de liftband de liftcassette schuin binnengaat.

Liftband volledig uitgerold (Tape All Out):

TAPE ALL OUT

Deze waarschuwing wordt weergegeven als de daalknop op
de handbediening of het bedieningspaneel wordt ingedrukt en
het liftband het laagst mogelijke niveau heeft bereikt.

Hoogste niveau (Top of Travel):

At top of travel

Deze waarschuwing wordt weergegeven als de tilknop op de
handbediening of het bedieningspaneel wordt ingedrukt en de
liftband zijn hoogst mogelijke niveau heeft bereikt.
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Beeldschermen, Instellingen en Menu's
1. Standby-modus
In standby-modus wordt de volgende informatie weergegeven:
Acculading
Symbool status

Huidige
Datum

01 feb 2017
ááá

âââ

Omhoog &
Omlaag
Bediening

Huidige
Tijd

10:22

MENU <<< >>>
Ingaan
Keuzemenu

Links & Rechts
Bediening

OPMERKING: Als de lift niet op de oplader wordt geplaatst nadat de waarschuwing 'LAGE
ACCULADING' is weergegeven, volgt een waarschuwing 'ACCU LEEG' en is het niet mogelijk om
nog een liftcyclus uit te voeren.

SYMBOOL STATUS ACCULADING
Het symbool status acculading geeft de resterende lading aan wanneer de lift stand-by staat.
De indicator geeft aan 1/3, 2/3, of volledig geladen.
Lees het hoofdstuk 'lading/statusmeter' door voor meer informatie.

OPGELET!

Wanneer de acculading een kritiek niveau bereikt (het punt waarop nog maar één volledige
liftcyclus mogelijk is), brandt de lading/statusmeter voortdurend met een rood licht (dus geen
knipperlicht). In deze situatie verschijnt ook het bericht ‘LOW BATTERY’ ('LAGE ACCULADING')
op het lcd-scherm. Zorg ervoor dat de lift onmiddellijk wordt teruggeplaatst op de oplader.

2. Slaapmodus
Om de accu's tegen onnodig leeglopen te beschermen, gaat de plafondlift als er geen
bedieningsknoppen worden gebruikt, na één minuut in slaapmodus. Zodra er op een knop wordt
gedrukt, wordt het beeldscherm weer 'wakker'.
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3. Menuoverzicht
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4. Menufuncties
Om het HOOFDMENU in te gaan, drukt u op de knop direct onder MENU.
De hoofdmenumodi zijn als volgt:
Scherm 1: Beeldscherm Instellen 				

Setup Display (Beeldscherm instellen)
á

â

SELECT

EXIT

Scherm 2: Verlichting Instellen

Setup Illumination (Verlichting instellen)
á

â

SELECT

EXIT

Scherm 3: Geluiden Instellen

Setup Sounds (Geluiden instellen)
á

â

SELECT

EXIT

Scherm 4: Set Clock (Tijd Instellen)

Set Clock (Tijd Instellen)
á

â

SELECT

EXIT

Scherm 5: Logs Tonen

Show Logs
á

â

SELECT

EXIT

Scherm 6: Systeeminformatie

System Information
á

20
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Instellen en Bekijken Parameters
Om het HOOFDMENU in te gaan, drukt u op de knop direct onder MENU.
Gebruik de knoppen onder de OP- en NEER pijlen om door de menuopties te scrollen:

1. Beeldscherm Instellen
Setup Display (Beeldscherm instellen)
á

â

SELECT

EXIT

Om de functie SETUP DISPLAY in te gaan, drukt u op de knop onder SELECT (selecteren).
Het lcd-scherm toont nu SET DISPLAY CONTRAST (BEELDSCHERMCONTRAST INSTELLEN ).

1a. Instellen Beeldschermcontrast
Set Display Contrast (Instellen Beeldschermcontrast)
á

â

SELECT

< EXIT

Om de functie SETUP DISPLAY CONTRAST in te gaan, drukt u op de knop onder SELECT.
Het lcd-scherm toont nu ADJUST WITH UP/DOWN (AANPASSEN VIA OP/NEER).

Adjust with up/down (Aan te passen via op/neer)
á

â

SAVE

< EXIT

Gebruik de knoppen onder de OP- en NEER-pijlen om het beeldschermcontrast aan te passen.
Als het gewenste contrast is geselecteerd, drukt u op de knop onder SAVE (OPSLAAN) om dit te
bevestigen.
Druk op de knop onder < om terug te keren naar het SETUP DISPLAY MENU of druk een tweede
keer op de < knop om terug te keren naar het hoofdmenu. Of druk op de knop onder EXIT
(SLUITEN) om terug te keren naar het standby-scherm.

Set Display Contrast (Instellen Beeldschermcontrast)
á

â

SELECT

< EXIT
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1b. Instellen Beeldschermmodus
Gebruik in het menu SETUP DISPLAY de knoppen onder de OP- en NEER-pijlen om door de
onderwerpen te scrollen tot het scherm SET DISPLAY MODE (BEELDSCHERMMODUS INSTELLEN)
wordt weergegeven.

Set Display Mode (Instellen Beeldschermmodus)
á

SELECT

â

< EXIT

Om de functie SET DISPLAY MODE in te gaan, drukt u op de knop onder SELECT
(SELECTEREN). Het scherm toont de huidige keuze.
OPMERKING: Via de instellingen van de beeldschermmodus kan de gebruiker kiezen
welke informatie tijdens de normale bedrijfsmodus op het lcd-scherm wordt getoond.

1c. Beeldscherm Gewicht
Er zijn twee opties:

Weight Display Off
á

SAVE

â

< EXIT

Weight Display On
á

â

SAVE

< EXIT

Gebruik de knoppen onder de OP- en NEER-pijlen om ON (AAN) of OFF (UIT) te kiezen.
Wanneer WEIGHT DISPLAY ON (Beeldscherm Gewicht AAN) wordt geselecteerd, toont het lcdscherm het gewicht van de patiënt tijdens het tillen.

SWL=227kg
ááá

âââ

Load = 67kg
MENU <<< >>>

Als dit de gewenste instelling is, drukt u op de knop onder SAVE (OPSLAAN).
Wanneer de instelling WEIGHT DISPLAY OFF (BEELDSCHERM GEWICHT UIT) wordt
geselecteerd, geeft het lcd-scherm alleen de ingestelde belasting van de lift weer tijdens het tillen.

SWL=227kg
ááá

âââ

MENU <<< >>>

<<< >>>

Als de gewenste instelling is geselecteerd, drukt u op de knop onder SAVE (OPSLAAN).
Als de gewenste beeldschermmodus is geselecteerd, druk dan eenmaal op de knop onder < om
terug te keren naar menu SETUP DISPLAY, of druk een tweede keer op de < knop om terug te
keren naar het HOOFDMENU.
Of druk op de knop onder EXIT (SLUITEN) om terug te keren naar het standby-scherm.
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1d. Eenheden belasting instellen
Gebruik in het MENU SETUP DISPLAY de knoppen onder de OP- en NEER-pijlen om door de
onderwerpen van het menu te scrollen tot het scherm SET LOAD UNITS (EENHEDEN GEWICHT
INSTELLEN) wordt weergegeven.

Set Load Units (eenheden belasting instellen)
á

â

SAVE

< EXIT

Om de functie SET LOAD UNITS (EENHEDEN GEWICHT INSTELLEN) in te gaan, drukt u op de
knop onder SELECT. Het scherm toont de huidige keuze.
Er zijn twee opties:
Optie 1: Show load in kg (Toon belasting in kg.)

Show Load in kg
á

â

SAVE

< EXIT

Optie 2: Show load in pounds (Toon belasting in ponden).

Show Load in Pounds
á

â

SAVE

< EXIT

Gebruik de knoppen onder de OP- en NEER-pijlen om tussen de twee opties te scrollen:
Druk op de knop onder SAVE (OPSLAAN) wanneer de gewenste belastingeenheid wordt
weergegeven.
Als de gewenste belastingeenheid is geselecteerd, druk dan eenmaal op de knop onder < om terug te
keren naar menu SETUP DISPLAY, of druk een tweede keer op de < knop om terug te keren naar het
HOOFDMENU.
Of druk op de knop onder EXIT (SLUITEN) om terug te keren naar het standby-scherm.
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2. Verlichting Instellen
Gebruik in het HOOFDMENU de knoppen onder de OP- en NEER-pijlen om door de onderwerpen
te scrollen tot het scherm SETUP ILLUMINATION (VERLICHTING INSTELLEN) wordt
weergegeven. Om de functie SETUP ILLUMINATION (VERLICHTING INSTELLEN) in te gaan,
drukt u op de knop onder SELECT.

Setup Illumination (Verlichting instellen)
á

â

SELECT

< EXIT

Gebruik de knoppen onder de OP- en NEER-pijlen om door de drie mogelijke instellingen te scrollen:
2a. LAMPMODUS INSTELLEN :

Set Lamp Mode (lampmodus instellen)
á

â

SELECT

< EXIT

OPMERKING: Via SET LAMP MODE (lampmodus
instellen) wordt bepaald welke verlichtingslamp
tijdens normaal gebruik aan is.

Druk op de knop onder SELECT en de huidige keuze SET LAMP MODE (LAMPMODUS
INSTELLEN) wordt getoond. Er zijn drie opties:
OPTIE 1: AAN

Aan
á

â

SAVE

< EXIT

Wanneer ON (AAN) wordt geselecteerd, is de verlichtingslamp voortdurend aan tijdens de normale
bedrijfssituatie.
Druk op de knop onder SAVE (OPSLAAN) om deze keuze te selecteren of kies een andere instelling
door met de knoppen onder de OP- en NEER-pijlen naar een andere optie te scrollen.
OPTIE 2: AUTO

Auto
á

â

SAVE

< EXIT

Als deze keuze wordt geselecteerd, brandt de verlichtingslamp ALLEEN als het lichtniveau in de
kamer lager is, of als het helemaal donker is.
Voor de instelling AUTO drukt u op de knop onder OPSLAAN of kiest u een andere instelling via de
knoppen onder de OP- en NEER-pijlen.
OPTIE 3: UIT

Uit
á

â

SAVE

< EXIT

Wanneer deze optie wordt geselecteerd, is de verlichtingslamp altijd uitgeschakeld tijdens de normale
bedrijfssituatie. Druk op de knop onder SAVE (OPSLAAN) om deze keuze te bevestigen.
Als de gewenste optie is opgeslagen, drukt u eenmaal op de knop onder < om terug te keren naar het
menu SETUP ILLUMINATION (VERLICHTING INSTELLEN), of druk een tweede keer op de < knop
om terug te keren naar het HOOFDMENU. Of druk op de knop onder EXIT (SLUITEN) om terug te
keren naar het standby-scherm.
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2b. VERTRAGING VERLICHTING UIT INSTELLEN:

Set Lamp Off Delay
á

SELECT

â

< EXIT

Gebruik in het menu SETUP ILLUMINATION (VERLICHTING INSTELLEN) de knoppen onder de OPen NEER-pijlen om naar het scherm SET LAMP OFF DELAY (VERTRAGING LICHT UIT INSTELLEN)
te gaan.
Om deze functie in te gaan, drukt u op de knop onder SELECT. Het scherm toont de huidige instelling
SET LAMP OFF DELAY (VERTRAGING VERLICHTING UIT INSTELLEN).
OPMERKING: Via de functie SET LAMP OFF DELAY kan worden ingesteld hoelang de
verlichtingslamp blijft branden in de normale bedrijfsmodus, nadat een verplaatsing van een
patiënt is afgerond.

10 Seconds
á

SAVE

â

< EXIT

Gebruik de knoppen onder de op- en neerpijlen om door zes mogelijke instellingen te scrollen: 10
SECONDEN, 20 SECONDEN, 30 SECONDEN, 1 MINUUT, 2 MINUTEN en 5 MINUTEN.
Druk op de knop onder OPSLAAN wanneer de gewenste instelling wordt weergegeven.
Als de gewenste VERTRAGING LICHT UIT is geselecteerd, drukt u eenmaal op de knop onder <
om terug te keren naar het menu VERLICHTING INSTELLEN, of drukt u een tweede keer op de
knop onder < om terug te keren naar het HOOFDMENU. Of druk op de knop onder EXIT (SLUITEN)
om terug te keren naar het standby-scherm.
2c. HELDERHEID VERLICHTING INSTELLEN:

Set Lamp Brightness
á

SELECT

â

< EXIT

Gebruik de knoppen onder de OP- en NEER-pijlen om door het scherm SET LAMP BRIGHTNESS
(HELDERHEID VERLICHTING INSTELLEN) te scrollen.
Om deze instellingen in te gaan, drukt u op de knop onder SELECT.

Adjust with up/down (Aan te passen via op/neer)
á

â

SAVE

< EXIT

Gebruik de knoppen onder de OP- en NEER-pijlen om de gewenste helderheid te selecteren en druk
op de knop onder OPSLAAN om de instelling op te slaan.
Als de gewenste HELDERHEID VERLICHTING is opgeslagen, drukt u eenmaal op de knop onder <
om terug te keren naar het menu SETUP ILLUMINATION (VERLICHTING INSTELLEN), of drukt u
een tweede keer op de knop onder < om terug te keren naar het HOOFDMENU.
Of druk op de knop onder EXIT (SLUITEN) om terug te keren naar het standby-scherm.
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3. Geluiden Instellen
Gebruik in het HOOFDMENU de knoppen onder de OP- en NEER-pijlen om door de onderwerpen te
scrollen tot het scherm SETUP SOUNDS (GELUIDSSIGNALEN INSTELLEN) wordt weergegeven. Om het
menu SET SOUNDS (GELUIDSSIGNALEN INSTELLEN) in te gaan, drukt u op de knop onder SELECT.

Setup Sounds (Geluiden instellen)
á

â

SELECT

EXIT

OPMERKING: Via de instellingen SETUP SOUNDS
(GELUIDSSIGNALEN INSTELLEN) kan ervoor worden
gekozen om tijdens de normale bedrijfsmodus
geluidssignalen te laten klinken.

Gebruik de knoppen onder de OP- en NEER-pijlen om door de opties te scrollen.
Er zijn drie opties:
OPTIE 1: AAN

Aan
á

SAVE

â

< EXIT

Als ON (AAN) wordt geselecteerd, klinken geluidssignalen tijdens de normale bedrijfsmodus, bijv. als
waarschuwing wanneer de acculading laag is.
Druk op de knop onder SAVE (OPSLAAN) om deze instelling te bevestigen.
Gebruik de knoppen onder de OP- en NEER-pijlen om door de opties te scrollen als u een andere optie
wilt selecteren.
OPTIE 2: AUTO
Wanneer AUTO wordt ingesteld, geeft de lift UITSLUITEND geluidssignalen tijdens omstandigheden
met normale lichtsterkte. Wanneer het donkerder wordt, of wanneer het helemaal donker is, wordt
de optie geluidssignalen helemaal uitgeschakeld en het licht van de statusindicator gedimd, zodat
patiënten tijdens het slapen niet worden gestoord.
Om deze instelling te selecteren, drukt u op de knop onder SAVE (OPSLAAN).

Auto
á

â

SAVE

< EXIT

Gebruik de knoppen onder de OP- en NEER-pijlen om naar een andere optie te scrollen als u een
andere instelling wilt selecteren.
OPTIE 3: UIT
Wanneer de optie UIT wordt geselecteerd, worden alle geluidssignalen tijdens de normale bedrijfsmodus
uitgeschakeld. Druk op de knop onder SAVE (OPSLAAN) om deze keuze te bevestigen.

Uit
á

â

SAVE

< EXIT

Als de gewenste instelling SETUP SOUNDS (GELUIDSSIGNALEN INSTELLEN) is opgeslagen,
drukt u eenmaal op de knop onder < om terug te keren naar het HOOFDMENU, of u drukt op de
knop onder EXIT (SLUITEN) om terug te keren naar het standby-scherm.
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4. Set Clock (Tijd Instellen)
Gebruik in het HOOFDMENU de knoppen onder de OP- en NEER-pijlen om door de
onderwerpen te scrollen tot het scherm SET CLOCK (TIJD INSTELLEN) wordt weergegeven.
Om de functie Tijd Instellen in te gaan, drukt u op de knop onder SELECT.

Set Clock (Tijd Instellen)
á

â

SELECT

EXIT

Het scherm toont de DATUM en de TIJD en de geselecteerde parameter knippert om aan te
geven welke waarde aangepast kan worden.

01 Feb 2017
á

â

SAVE

14:23
> EXIT

Gebruik de knoppen onder de OP- en NEER-pijlen om de geselecteerde parameter te wijzigen.
Wanneer de gewenste waarde wordt getoond, gebruikt u de knop onder > om de volgende
parameter te selecteren. Vervolgens wijzigt u deze via de knoppen onder de OP- en NEER-pijlen.
Ga door met het selecteren en wijzigen tot alle parameters de gewenste waarde hebben; vervolgens
drukt u op de knop onder OPSLAAN om de instellingen op te slaan.
Als de tijdsinstellingen zijn opgeslagen, drukt u op de knop onder EXIT (SLUITEN) om terug te keren
naar het standby-scherm.
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5. Logs Tonen
Gebruik in het HOOFDMENU de knoppen onder de OP- en NEER-pijlen om door de
onderwerpen te scrollen tot het scherm SHOW LOGS (TOON LOGS) wordt weergegeven. Om
het menu SHOW LOGS in te gaan, drukt u op de knop onder SELECT.

Show Logs
á

â

SELECT

EXIT

Het lcd-scherm laat nu het totale aantal LIFTCYCLI zien dat door de lift is uitgevoerd.

3652 Lift Cycles
á

< EXIT

â

Gebruik de knoppen onder de OP- en NEER-pijlen om naar AMPÈRE- UREN te scrollen: Dit scherm
geeft het totale aantal Ampère-uren weer dat door de motor van de plafondlift is verbruikt tijdens
gebruik.

1148.8 Amp Hours
á

< EXIT

â

Gebruik de knoppen onder de OP- en NEER-pijlen om naar OVERLOADS (OVERBELASTING) te
scrollen. Dit scherm geeft het totale aantal pogingen weer om een patiënt op te tillen ondanks dat de
maximale veilige belasting werd overschreden.

1 Overloads
á

â

< EXIT

Nadat alle log-parameters zijn bekeken, drukt u op de knop onder < om terug te keren naar het
HOOFDMENU. OF druk op de knop onder EXIT (SLUITEN) om terug te keren naar het gewone
standby-scherm.
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6. Systeeminformatie
Gebruik in het HOOFDMENU de knoppen onder de OP- en NEER-pijlen om door de onderwerpen te
scrollen tot het scherm SYSTEM INFORMATION (SYSTEEMINFORMATIE) wordt weergegeven.

System Information
á

SELECT

â

EXIT

Om het menu SYSTEEMINFORMATIE in te gaan, drukt u op de knop onder SELECT.
Er zijn vier schermen met SYSTEEMINFORMATIE. Hierin worden parameters getoond die
uitsluitend aangepast kunnen worden door een door Joerns Healthcare erkende technicus, die
dit doet met speciale programmeringsapparatuur.
Deze instellingen KUNNEN NIET door de gebruiker worden gewijzigd.
Om door het menu SYSTEEMINFORMATIE te scrollen, gebruikt u de knoppen onder de OP- en
NEER-pijlen.
De informatie wordt als volgt weergegeven:

SWL = 227kg
á

Serv due
á

01 Aug 17

< EXIT

â

Serv warn
á

< EXIT

â

31 July 17

< EXIT

â

Firmware Ver 01.00
á

< EXIT

â

6a. Dit geeft de ingestelde maximale veilige
belasting van de lift weer.

6b. Dit geeft de ingestelde datum weer waarop de
volgende inspectie/servicebeurt moet plaatsvinden.

6c. Dit geeft de ingestelde datum weer waarop de
lift het waarschuwingsbericht i.v.m. de volgende
servicebeurt zal weergeven.

6d. Dit geeft welke softwarerevisie door de
betreffende lift wordt gebruikt.

Nadat alle systeeminformatie is bekeken, drukt u op de knop onder < om terug te keren naar
het HOOFDMENU.
Of druk op de knop onder EXIT (SLUITEN) om terug te keren naar het standby-scherm.

7. Servicedatums instellen
Deze optie is uitsluitend door Joerns Healthcare dienstverleners te gebruiken.

Set Service Dates
á

â

SELECT

EXIT
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Optillen en verplaatsen met de Oxford Elara Plafondlift

WAARSCHUWING

• LEES voor gebruik van de Oxford Elara Plafondlift altijd de ‘Veiligheidsvoorschriften’
door.
• Het railsysteem MOET worden geïnstalleerd en aangepast door een door Joerns
Healthcare erkende dienstverlener en volgens de lokale en regionale wetgeving.
• ALLE rails MOETEN worden afgesloten met railstoppers of aangesloten worden op
andere, afgesloten railonderdelen.
• Controleer voor gebruik OF ALLE RAILSTOPPERS AANWEZIG EN GOED BEVESTIGD
ZIJN.
• De lift mag uitsluitend door de verzorger en NOOIT door de patiënt worden bediend.

Tilbanden
De Oxford Elara Plafondlift is ontworpen om gebruikt te worden in combinatie met Oxford
tilbanden. Daarom wordt aanbevolen Oxford tilbanden te gebruiken in combinatie met de Oxford
Elara plafondlift. Oxford tilbanden zijn beschikbaar in diverse maten, van kindermaten tot XL. De
maten worden aangegeven door middel van een kleurcode.
Daarnaast is ook een reeks gespecialiseerde tilbanden verkrijgbaar. Neem contact op met
Joerns Healthcare of met een door Joerns Healthcare erkende dienstverlener voor meer
informatie.

WAARSCHUWING

• Als u twijfelt over het gewicht van de patiënt, gebruik dan een weegschaal om het
gewicht te controleren, zodat de juiste keuze voor een passende en combineerbare
tilband gemaakt kan worden.
• Lustilbanden zijn beschikbaar met en zonder hoofdondersteuning. Ook is er een serie
uit mesh vervaardigde tilbanden beschikbaar, geschikt voor gebruik in de badkamer.
Deze zijn leverbaar met of zonder hoofdsteun en in verschillende maten.
• Joerns Healthcare adviseert een volledige risicobeoordeling te laten uitvoeren voor
gebruik van een band, om een goede pasvorm, functie, comfort en veiligheid voor de
patiënt te garanderen.
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6-punts tiljuk
Standaard wordt de Oxford Elara Plafondlift geleverd met het Oxford 6-punts tiljuk. Het Oxford
6-punts tiljuk is voorzien van geveerde tilbandhouders aan alle uiteinden van de stang, waardoor
wordt voorkomen dat de lussen van de tilband per ongeluk losraken.

WAARSCHUWING

Gebruik NOOIT een tiljuk waarvan de geveerde lushouders zijn verwijderd, niet correct
functioneren, of beschadigd zijn.

WAARSCHUWING

• Het 6-punts tiljuk is voorzien van haken en geveerde lushouders die UITSLUITEND
gebruikt mogen worden voor tilbanden met een lusbevestiging.
• Controleer bij het bevestigen van een lustilband aan het 6-punts tiljuk altijd of de
lussen goed in de haken van het tiljuk zijn bevestigd en goed worden vastgehouden
door de geveerde houders.

Vóór verplaatsen van een patiënt

WAARSCHUWING

• Plaats, waar van toepassing, de patiënt altijd met het gezicht in de tilrichting en
houd de afstand tussen de patiënt en de vloer zo klein mogelijk (bijv. niet hoger dan
stoelhoogte). Dit geeft de patiënt vertrouwen en waardigheid tijdens het verplaatsen.
• KIJK voordat het tillen en verplaatsen begint EERST of de voorgenomen route vrij is
van obstakels.
• Om maximaal comfort te garanderen, moet de patiënt zich tijdens het verplaatsen NIET
vasthouden aan het tiljuk.
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Begin van de verplaatsing
1. Plaats de patiënt in een passende tilband.
OPMERKING: Zie eventueel de specifieke 'Gebruiksinstructies voor tilbanden' om te 		
garanderen dat de tilband goed is aangebracht.
2. Verplaats de lift nauwkeurig naar de juiste positie, direct boven de patiënt.
Met het tweerichtingsmodel pakt u eenvoudig het tiljuk van de lift en trekt u de lift langs de
rail naar u toe.
Met het vierrichtingsmodel gebruikt u de knoppen om de lift langs de rail naar links of
rechts te laten bewegen.
3. Gebruik de knop DALEN op de handbediening om het tiljuk te laten dalen naar een punt dat
op dezelfde hoogte is als de schouders van de patiënt. Houd het tiljuk met uw vrije hand vast
om te voorkomen dat het tiljuk door een plotselinge beweging het gezicht van de patiënt
raakt.
OPMERKING: Als de patiënt ligt, laat dan het tiljuk dalen tot vlak boven
de borst van de patiënt en plaats dan de lussen van de tilband.

WAARSCHUWING
Houd het tiljuk van de plafondlift te allen tijde met één hand vast wanneer deze zich
vlak bij de patiënt bevindt, om te voorkomen dat de patiënt hierdoor wordt geraakt.
4. Maak de banden van de tilband zorgvuldig vast volgens de bevestigingsinstructies uit de
Gebruiksinstructies voor tilband.
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WAARSCHUWING

•

Controleer of de tilbanden correct en veilig aan het tiljuk bevestigd zijn en de lussen
van de tilband goed achter de houders worden vastgehouden voordat wordt begonnen
met het verplaatsen.

•

Let erop dat de tilband niet vasthaakt aan obstakels (bijv. de armleuningen van een
rolstoel).

•

Controleer of het tiljuk correct en veilig aan de plafondlift is bevestigd.
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5. Om de patiënt op te tillen, drukt u op de knop TILLEN.
Elara vierrichting

Elara tweerichting

Dalen

Tillen

Dalen
Links

Tillen
Rechts

6. Controleer of er geen obstakels zijn voor de patiënt en of de route van de verplaatsing vrij is
van obstakels. Begeleid, indien nodig, de benen van de patiënt.
7. Wanneer de patiënt zich boven het gewenste punt bevindt, drukt u op de knop DALEN.
8. Gebruik de positioneringshandvatten aan de achterzijde van de tilband (waar aanwezig) om
de patiënt in de gewenste positie te manoeuvreren wanneer de patiënt wordt verplaatst naar
een stoel.
9. Nadat de patiënt goed zit en de banden van de tilband slap hangen, maakt u de banden van
de tilband los van het tiljuk en verwijdert u de tilband van de patiënt.
10. Til het tiljuk op buiten de onmiddellijke nabijheid van de patiënt.
11. Verplaats de plafondlift uit de buurt van de patiënt.
12. Wanneer de verplaatsing klaar is, laat u de plafondlift terugkeren naar het laadstation
(als er een oplader aan het einde van de rail is geïnstalleerd). Als er een in-railoplader is
geïnstalleerd, manoeuvreer de plafondlift dan zodanig dat hij geen hinder oplevert en weg is
uit de directe nabijheid van de patiënt.
13. Controleer of de lading/statusmeter op het lcd-scherm met groen licht knippert om te
controleren of de laadfunctie goed functioneert.

WAARSCHUWING
Een patiënt mag tijdens het verplaatsen nooit zonder toezicht worden gelaten.
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Noodstop/Elektrische Nooddaalfunctie

Noodstop

Resetknop
(Voorafgaand aan activering)

Resetknop
(Na activering)

Noodstop/Nooddaalkoord

Noodstop/Nooddaalkoord

De noodstopfunctie kan op ieder moment worden geactiveerd om het functioneren van de
plafondlift tot stilstand te brengen.
Om de plafondlift in een noodsituatie tot stilstand te brengen, trekt u rustig aan het rode
noodstopkoord tot u een klik hoort en de resetknop aan de onderzijde van de liftcassette te
voorschijn komt.
OPMERKING: Door te blijven trekken aan het rode noodstopkoord nadat de noodstop is
geactiveerd, wordt de nooddaalfunctie geactiveerd (zie hieronder).
OPMERKING: Terwijl de noodstop is geactiveerd, knippert de lading/statusmeter met een
rood licht en klinkt tevens een geluidssignaal.
In deze situatie verschijnt ook het bericht ‘EMERGENCY STOP’ ('NOODSTOP') op het lcdscherm (zie: 'Waarschuwingen' in het hoofdstuk 'Beeldscherm voor gebruiker' van deze
handleiding.)
Daarnaast is de rode ring van de knop 'NOODSTOP'/'NOODDAALFUNCTIE' zichtbaar.
Om de noodstopfunctie te resetten, drukt u de RESETKNOP omhoog, zodat de knop niet
meer uitsteekt aan de onderkant van de cassette van de plafondlift.

OPGELET

Trek niet overmatig hard aan het rode noodstopkoord; hierdoor kan het mechanisme
worden beschadigd en de plafondlift onbruikbaar worden.
OPMERKING: De handbediening functioneert niet totdat de noodstop is gereset.

WAARSCHUWING

Om bij de knop te kunnen komen om de noodstopfunctie te resetten, kan het nodig zijn
om op een trapje te gaan staan. Verzeker u ervan dat de trap of het opstapje volledig
stabiel staat voordat u erop gaat staan, om letsel te voorkomen. Vraag eventueel een
tweede persoon om hulp, zodat stabiliteit gegarandeerd is terwijl u (of iemand anders) op
de resetknop drukt.

34

Oxford
Elara Plafondlift
®

Elektrische nooddaalfunctie
De Oxford Elara plafondliften zijn uitgerust met een elektrische nooddaalfunctie om het dalen
van de patiënt mogelijk te maken, mocht de handbediening tijdens een verplaatsing slecht of niet
functioneren.
OPMERKING: De elektrische nooddaalfunctie mag uitsluitend worden gebruikt in noodgevallen.
Wanneer deze elektrisch nooddaalfunctie in gebruik is, knippert de lading/statusmeter altijd met
een rood licht en klinkt tevens een geluidssignaal.
In deze situatie verschijnt ook het bericht ‘EMERGENCY LOWER’ ('NOODDALING') op het
lcd-scherm. (Zie: 'Waarschuwingen' in het hoofdstuk 'Beeldscherm voor gebruiker' van deze
handleiding).
Daarnaast is de rode ring van de knop 'NOODSTOP'/'NOODDAALFUNCTIE' zichtbaar.

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de patiënt een veilige positie heeft boven een geschikt stabiel oppervlak,
zoals een stoel of bed, voordat u de elektrische nooddaalfunctie activeert.
Om de elektrische nooddaalfunctie te activeren, trekt u rustig aan het rode noodstopkoord tot u
een klik hoort en de RESETKNOP uitsteekt aan de onderzijde van de liftcassette (zie afbeelding
op de voorgaande bladzijde). Blijf trekken aan het rode noodstopkoord om het dalen te laten
starten, zodat de patiënt veilig wordt verplaatst naar een veilig en stabiel oppervlak. Laat het
noodstopkoord los om de daalfunctie te onderbreken.

OPGELET

Trek niet overmatig hard aan het rode noodstopkoord; hierdoor kan het mechanisme
worden beschadigd en de plafondlift onbruikbaar worden.
Om de elektrische nooddaalfunctie te resetten, drukt u eenvoudig de RESETKNOP omhoog, zodat
de knop niet meer uitsteekt aan de onderkant van de cassette van de plafondlift.

WAARSCHUWING

Om bij de knop te kunnen komen om de elektrische nooddaalfunctie te resetten, kan het
nodig zijn om op een trapje te gaan staan. Verzeker u ervan dat de trap of het opstapje
volledig stabiel staat voordat u erop gaat staan, om letsel te voorkomen. Vraag eventueel
een tweede persoon om hulp, zodat stabiliteit gegarandeerd is terwijl u (of iemand anders)
op de resetknop drukt.
OPMERKING: Als de elektrische bediening en noodfuncties niet functioneren, gebruik dan
een andere methode om de patiënt te laten dalen en neem contact op met uw lokale, door
Joerns Healthcare erkende dienstverlener.
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Automatische noodrem
De Oxford Elara plafondlift is uitgerust met een automatische noodrem om snelle daling van een
patiënt te voorkomen in het onwaarschijnlijke geval dat de motor of de transmissie faalt.

OPGELET

Nadat de automatische noodrem is geactiveerd, knippert de lading/statusmeter rood en dit
gaat gepaard met een geluidssignaal telkens als een bedieningsknop wordt ingedrukt.
Daarnaast wordt het bericht 'DRIVE OVERSPEED - CALL SERVICE’
(‘SNELHEIDSOVERSCHRIJDING - SERVICEDIENST INROEPEN’) weergegeven op het lcdscherm. (zie: 'Waarschuwingen' in het hoofdstuk 'Beeldscherm voor gebruiker' van deze
handleiding).

WAARSCHUWING

• Probeer NIET de rem te ontgrendelen wanneer een incident heeft plaatsgevonden
waarbij de automatische noodrem is gebruikt. Gebruik een alternatief daalinstrument om
de patiënt te laten dalen. Probeer NIET de elektrische nooddaalfunctie of de handmatige
nooddaalfunctie te gebruiken.
• De noodrem is bedoeld voor een eenmalige activering. Als de noodrem eenmaal is
gebruikt, MAG DE LIFT NIET WORDEN GEBRUIKT en dient u direct contact op te nemen
met uw door Joerns Healthcare erkende dienstverlener.
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5. Accu's en opladers
Informatie betreffende accu's

WAARSCHUWING

LAAT DE LIFT niet vallen. Een lift die is gevallen kan interne schade hebben opgelopen
die niet zichtbaar is. Wellicht is het vermogen om op te laden, beschadigd. Als een accu
gevallen is, kan hierdoor interne schade zijn ontstaan, waardoor de lading/statusmeter
mogelijk aangeeft dat de accu volledig opgeladen is, terwijl de accu geen volle status
bereikt of behoudt.
OPMERKING: Na inontvangstneming van de Oxford Elara plafondlift, moeten de accu's voor het
eerste gebruik minimaal 8 uur worden opgeladen.

Levensduur accu
De opslag- of bewaartermijn van een verzegelde lood-zuur accu is doorgaans tussen de 12 en 18
maanden bij 20°C uitgaand van een opgeladen accu.

WAARSCHUWING

BERG DE ACCU nooit op als deze leeg, of gedeeltelijk leeg is. Berg de accu altijd op in een
droge, schone en koele omgeving en houdt hem volledig ingepakt. Als het nodig is om de
accu 12 maanden of langer op te slaan, moeten de accu's na enige tijd opnieuw opgeladen
worden.

Totale accucapaciteit
• 24Vdc - 2.3Ah.
• Levert tot 10 verplaatsingen van 227 kg beginnend met volledig opgeladen accu's in de
middelste 600 mm liftzone.
De levensduur van de accu's (aantal laadcycli) is voornamelijk afhankelijk van de intensiteit
van de ontlading gedurende iedere cyclus. Hoe meer de accu wordt ontladen, hoe korter
de levensduur. De levensduur van accu's is ook gerelateerd aan factoren zoals wisselende
temperaturen en rustperiodes tussen laden en ontladen.

Aantal keer opnieuw laden ten opzichte van de mate van ontlading.
Accu's moeten altijd zoveel mogelijk in volledig opgeladen staat worden gehouden. Wanneer
een accu regelmatig bijna volledig wordt ontladen, zonder dat er direct wordt opgeladen, heeft
dit een zeer negatief effect op de levensduur van de accu. Om de levensduur van uw accu's
te verlengen, moet u ze ALTIJD in een volledig geladen staat houden, klaar voor het volgende
gebruik van de plafondlift.
OPMERKING: Voor installaties die zijn uitgerust met een oplader aan het einde van de rail,
wordt de levensduur van de accu verlengd door de lift steeds, als hij niet in gebruik is, te laten
terugkeren naar het laadstation. De accu's kunnen NIET overladen.
Joerns Healthcare gebruikt in haar plafondliften oplaadbare verzegelde lood-zuuraccu's.
In tegenstelling tot nikkel-cadmium accu's hebben onderhoudsvrije lood-zuuraccu's geen
'geheugeneffect' en daarom is het niet nodig de accu's volledig te ontladen, alvorens ze weer op
te laden.
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Aantal liftcycli ten opzichte van het laden
In de onderstaande grafiek wordt de relatie getoond tussen de getilde last en het aantal malen
dat de lift kan tillen met volledig geladen accu's.
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OPGELET

LAAT DE ACCU'S niet in extreme mate leeglopen. Hierdoor wordt de verwachte levensduur
van de accu aanzienlijk verminderd.
Als de lift gedurende langere periodes niet wordt gebruikt en daardoor niet wordt opgeladen,
moet de lift via de aan/uitschakelaar aan de onderkant van de lift worden uitgeschakeld.
Als deze aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit ertoe leiden dat de accu's binnen 48 uur
volledig ontladen en mogelijk beschadigd raken.
Als het geluidssignaal klinkt en de acculadingmeter met een rood licht knippert, moeten de accu's
direct worden opgeladen.
OPMERKING: De lift mag NIET worden gebruikt tot de accu's zijn opgeladen.

Opladen van de accu's

WAARSCHUWING

• Als de voedingskabel van de acculader beschadigd is, of de plafondlift is gevallen,
probeer dan NIET langer de accu's op te laden.
• BUIG DE VOEDINGSKABEL niet met overmatige kracht en plaats er geen zware
objecten op; hierdoor kan de kabel beschadigd worden wat tot brand of een elektrische
schok kan leiden.
• GIET geen vloeistof op of nabij de oplader.
OPMERKING: Plaats de plafondlift niet op plaatsen die:
• Zeer heet zijn;
• Stoffig of vies zijn;
• Erg vochtig/condenserend vochtig zijn;
• Bewegen of vibreren.
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Vervanging van de accu
De accu's moeten worden vervangen wanneer er duidelijk merkbaar minder verplaatsingen
uitgevoerd kunnen worden tussen het opladen. Als u merkt dat de lading/statusmeter niet meer
aangeeft dat een volle accu is bereikt en een geluidssignaal wordt gegeven, kijk dan in de
instructies in het hoofdstuk 'Problemen oplossen' in deze handleiding om te bepalen of er een
probleem met de accu's is.
Neem voor vervanging van de accu's contact op met uw lokale, door Joerns Healthcare
erkende dienstverlener.

OPGELET

GEBRUIK GEEN accu die niet door Joerns Healthcare is geleverd. De accu's van Joerns
Healthcare zijn specifiek ontworpen om te kunnen combineren met de oplaadsystemen
van Joerns Healthcare. Het gebruik van niet-goedgekeurde accu's kan de plafondlift en/of
de acculader ernstig beschadigen en kan de garantie ongeldig maken.

Verificatie van stroombron naar oplader
Probeer het volgende, als de lading/statusmeter niet groen oplicht wanneer er goed opgeladen
accu's in de lift zijn geplaatst:
1. Controleer of de oplader correct is aangesloten op wisselstroomvoeding (einde-railoplader en
in-railoplader).
2. Controleer of alle oplaadcontactpunten in de rail schoon zijn en er geen stof, vuil of andere
rommel aanwezig is (einde-railoplader en in-railoplader).
3. Controleer of de oplaadcontactrollers van de liftlooprol en de contacten in de einde-railoplader
of rail-oplaadcontacten (in-railoplader) goed contact maken.
OPMERKING: Als de oplaadcontactrollers van de lift goed contact maken met de einderailoplader of de railcontactpunten (in-railoplader), toont de lading/statusmeter op het lcd-scherm
een groen knipperlicht. Na een vooraf ingestelde tijdsduur gaan de lading/statusmeter en het lcdscherm in de slaapmodus en zijn ze niet langer zichtbaar.
4. Controleer of er stroomtoevoer is naar het stopcontact.
5. Neem contact op met uw lokale, door Joerns Healthcare erkende dienstverlener.

Het opladen van een tweerichtingsmodel (met einde-railoplader):
1. Trek de plafondlift rustig naar de einde-railoplader.
2. Controleer of de lading/statusmeter groen knippert; hiermee wordt bevestigd dat de accu's
opladen.
OPMERKING: Na een vooraf ingestelde tijdsduur waarin de lift niet wordt gebruikt, gaan de lading/
statusmeter en het lcd-scherm in de slaapmodus en zijn ze niet langer zichtbaar. Zodra een
bedieningsknop wordt geactiveerd, worden de lading/statusmeter en het lcd-scherm weer actief.

OPGELET

TREK DE LIFT niet hardhandig terug naar de einde-railoplader; hierdoor kunnen de
contactpunten beschadigd raken.

WAARSCHUWING

CONTROLEER VOOR HET OPLADEN of de patiënt veilig uit de plafondlift is overgeplaatst.
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Het opladen van een vierrichtingsmodel (met einde-railoplader):
1. Gebruik de knop 'TILLEN' op de handbediening om het tiljuk omhoog te halen tot deze de
hoogste schakelaar bereikt. (Hierna stopt de opwaartse beweging automatisch)
2. Druk op de handbediening op de knop 'Terugkeren naar oplader'. De plafondlift beweegt zich
automatisch naar de oplader aan het einde van de rails.
3. Wanneer de plafondlift de einde-railoplader bereikt, stopt de plafondlift automatisch.
4. Controleer of de lading/statusmeter groen knippert; dit bevestigt dat de accu wordt opgeladen.

TILLEN
DALEN
LINKS

RECHTS
TERUGKEREN NAAR OPLADER

WAARSCHUWING

CONTROLEER VOOR HET OPLADEN of de patiënt veilig uit de plafondlift is overgeplaatst.
CONTROLEER of er geen obstakels zijn die een vrije verplaatsing naar de einde-railoplader
belemmeren.

Richtlijnen kabels

WAARSCHUWING

Gebruik uitsluitend de acculader Mascot Type 2240 (24VDC) voor de Oxford Elara plafondlift.
Om de kabel te beschermen tegen beschadigingen, dient u de onderstaande installatierichtlijnen op
te volgen.
a) Zorg ervoor dat de voedingskabel op een veilige afstand boven de vloer is bevestigd.
b) Zorg ervoor dat kabels en snoeren beschermd zijn tegen contact met bewegende voorwerpen.
Snoeren en kabels die de vloer kunnen raken tijdens het bedoelde gebruik, worden als risico
gezien wat betreft de kans op letsel aan personen of schade aan materiaal.
c) De kabel van de handbediening is zodanig gemaakt dat aanpassing met behoud van lengte
mogelijk is. De lengte van het snoer is beperkt, zodat het niet-uitgerekte snoer geen contact
maakt met de vloer als de handbediening zich in een hangende positie bevindt.
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6. Schema Verzorging & Onderhoud
Joerns Healthcare adviseert om minstens ieder half jaar een grondige inspectie en test te laten uitvoeren. De
controle en de test moeten worden uitgevoerd volgens de hieronder vermelde aanbevelingen en procedures.
Joerns Healthcare adviseert het onderhoud, de inspectie en het gecertificeerde testen UITSLUITEND te laten
uitvoeren door erkende dienstverleners.
OPMERKING: Deze aanbevelingen zijn in overeenstemming met de vereisten van 1998 Nr. 2307 Health
and Safety (Gezondheid en Veiligheid): The Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998.
(Regelgeving Liftgebruik en Liftapparatuur). Dit is een Britse wet. Voor regelgeving buiten het Verenigd
Koninkrijk wordt verwezen naar de in uw land geldende wet- en regelgeving.

Preventief Onderhoudsschema.
Uw Oxford Elara plafondlift is onderhevig aan slijtage en het onderstaande onderhoudsschema moet om de
aangegeven tijden worden uitgevoerd, om te garanderen dat de apparatuur blijft voldoen aan de originele
productiespecificaties. De aanbevolen verzorging en het aanbevolen onderhoud moeten worden uitgevoerd
volgens de hieronder omschreven preventieve onderhoudsroutine.
Om te garanderen dat de verzorger/gebruiker voldoende in staat is de handelingen, zoals gespecificeerd in het
Gebruikersinspectieschema, uit te voeren, is het van essentieel belang dat deze persoon adequate training/
instructies heeft ontvangen van een door Joerns Healthcare erkende vertegenwoordiger of dienstverlener.
Dagelijkse controles, een grondige tweejaarlijkse inspectie en een jaarlijkse onderhoudsbeurt en test,
garanderen dat uw plafondlift in optimale conditie en veilig werkende staat blijft.

Reinigingsinstructies
De Elara liften kunnen uitsluitend handmatig worden gereinigd. Door de complexe interne elektronica zijn de
Elara liften NIET GESCHIKT om in een autoclaaf te reinigen.
De panelen van de liftcassette kunnen met gewone zeep op een VOCHTIGE doek worden gereinigd. Maak de doek NIET TE NAT.
U kunt ook een desinfecterend middel voor harde oppervlaktes gebruiken, spaarzaam opgebracht op een doek;
of gebruik in de sector erkende desinfecterende doekjes.
GEBRUIK GEEN bleekmiddelen, schuurmiddelen of oplosmiddelen; deze kunnen de lift beschadigen.

WAARSCHUWING

• Voordat wordt begonnen met onderhoudsprocedures, MOET de patiënt uit de Oxford Elara plafondlift
worden gehaald.
• Het onderhoud zoals in het onderstaande schema wordt gespecificeerd, is het minimum dat door
de producent wordt geadviseerd. In bepaalde omstandigheden moet de plafondlift vaker worden
geïnspecteerd. Wanneer dit product wordt gebruikt zonder dat er regelmatige inspecties worden
uitgevoerd, of wanneer men doorgaat het product te gebruiken terwijl een gebrek is gevonden, wordt
de veiligheid van de gebruiker/verzorger en de patiënt ernstig in gevaar gebracht. Lokale regelgeving
en standaarden kunnen strenger zijn dan die van de producent. Het wordt aanbevolen om minstens
één maal per jaar door een door Joerns Healthcare erkende dienstverlener een laadtest te laten
uitvoeren die gelijk is aan de maximale veilige belasting.
OPMERKING: Deze LAADTEST en CERTIFICERING mogen uitsluitend worden uitgevoerd door
gekwalificeerd personeel of een door Joerns Healthcare erkende dienstverlener.
• Voor service, reparaties en preventief onderhoud kan worden afgesproken met een door Joerns
Healthcare erkende dienstverlener. Door het in deze handleiding gespecificeerde Preventief
Onderhoudsschema te volgen, kunt u bijdragen aan het voorkomen van ongelukken en het
minimaliseren van reparatiekosten.
• Aan veiligheid gerelateerde dienstverlening en onderhoud MOETEN worden uitgevoerd door
erkend personeel van Joerns Healthcare, of een door Joerns Healthcare erkende dienstverlener die
voldoende is getraind in de serviceprocedures die worden vermeld in deze gebruikershandleiding en
de onderhoudshandleiding voor dit product. Wanneer deze vereisten niet worden nageleefd, kan dit
leiden tot persoonlijk letsel en/of onveilige apparatuur.
• Zorg ervoor dat er geen patiënten in de kamer aanwezig zijn tijdens de inspectie en het testen.
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Inspectieschema gebruiker
De volgende controles moeten door de gebruiker en/of verzorger worden uitgevoerd:
Frequentie
Voor eerste
gebruik

Voor ieder
gebruik

Controleer op externe schade, ontbrekende onderdelen
of gebroken panelen.

X

X

Controleer of alle railstoppers aanwezig en goed bevestigd zijn.

X

X

Accu's opnieuw laden.

X

X

Controles Plafondlift en Tracksysteem

Controleer de liftband op slijtage, schade, rafels en losse
draden. Controleer of het stikwerk intact is.

X

Blijf alert op overmatige beweging van track-onderdelen.
(Mocht een dergelijke beweging worden waargenomen,
stop dan het gebruik van de lift direct en neem contact
op met uw lokale, door Joerns Healthcare erkende
dienstverlener.)

X

Controles van Tiljuk & Tilbanden
Controleer alle onderdelen van de tilbanden
(bevestigingen, materiaal, stikwerk en lussen) op tekenen
van slijtage, schade, verkleuring, of losse draden.

X

Controleer het tiljuk dat bevestigd is aan de liftband op
schade en scheuren. Controleer of alle bevestigingen
goed vastzitten en of de liftbandhouders aanwezig zijn en
correct functioneren.

X

Controleer of het tiljuk veilig aan de koppelinrichting van
de liftband bevestigd is.

X

Was de tilband volgens de instructies die op het label
staan.
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Dagelijkse checklist

WAARSCHUWING

Voordat wordt begonnen met onderhoudsroutines, MOET de patiënt uit de plafondlift
worden verplaatst.
Voor ieder gebruik moeten de volgende procedures worden uitgevoerd:
• OPLADEN van de accu's Laat de lift steeds naar het laadstation terugkeren wanneer de lift niet
wordt gebruikt (geldt alleen voor einde-railopladers).
• CONTROLEER de lift op tekenen van beschadiging. Gebruik de lift NIET als de liftcassette
verkeerd uitgelijnd lijkt, of als er schade zichtbaar is, of als er onderdelen missen. Neem
contact op met uw door Joerns Healthcare erkende dienstverlener om een servicebeurt te laten
uitvoeren, dan wel de lift te laten repareren.
• CONTROLEER de liftband op slijtage, rafels, insnijdingen, losse draden of chemische
beschadigingen. Gebruik de lift NIET als u iets dergelijks ontdekt. Neem contact op met uw
door Joerns Healthcare erkende dienstverlener om een servicebeurt te laten uitvoeren, dan wel
de lift te laten repareren.
• CONTROLEER de tilband op beschadigingen, slijtage of verbleekte gebieden en op gerafelde
of versleten banden, of insnijdingen/inkepingen. Gebruik de tilband NIET als u iets dergelijks
ontdekt. Neem contact op met uw door Joerns Healthcare erkende dienstverlener om de tilband
te laten vervangen.
• CONTROLEER het tiljuk op scheuren of andere beschadigingen.
• CONTROLEER of de pen waarmee het tiljuk aan de liftband wordt bevestigd, veilig is.

WAARSCHUWING
Controleer voor ieder gebruik of alle railstops aanwezig zijn en goed vastzitten.

Reiniging en Inspectie
De Oxford Elara plafondliften kunnen uitsluitend handmatig worden gereinigd. Door de complexe
interne elektronica zijn de Elara liften NIET GESCHIKT om in een autoclaaf te reinigen.
De panelen van de Oxford Elara plafondlift moeten worden gereinigd met een vochtige
doek, gewone zeep, warm water en een desinfecterend schoonmaakmiddel. Ook kunnen
desinfecterende doekjes, geïmpregneerd met een oplossing van 70% isopropylalcohol, worden
gebruikt. Maak de doek NIET TE NAT.

OPGELET

GEBRUIK geen fenol, chloor of andere soorten oplosmiddelen of schuurmiddelen; deze
producten kunnen de lak beschadigen.
Zorg ervoor dat de elektrische onderdelen niet nat worden.
De binnenzijde van de rails (het rollergedeelte) moet halfjaarlijks met een vochtige doek worden
gereinigd, zodat het roloppervlak glad blijft en de trolleywieltjes gemakkelijk kunnen rollen.
Steek de doek in de opening van het rails en maak de hele lengte van de rails schoon. Ook de
bovenzijde van de rails moet worden schoongemaakt met een vochtige doek.

WAARSCHUWING

Om de liftunit schoon te maken, kan het nodig zijn om op een trapje/opstapje te staan. Om
letsel te voorkomen, dient u zich ervan te verzekeren dat de trap of het opstapje volledig
stabiel staat voordat u erop gaat staan. Vraag eventueel een tweede persoon om hulp, zodat
stabiliteit gegarandeerd is terwijl u (of iemand anders) de lift schoonmaakt.
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Inspectie van de liftband
Controleer de liftband op slijtage, schade, insnijdingen, rafels, verkleuring, chemische schade of los/
beschadigd stiksel. Wanneer de liftband beschadigd is, kan de maximale belasting snel verminderen
en de liftband kan breken, waardoor gevaar ontstaat voor de patiënt en/of de verzorger.
Joerns Healthcare adviseert ieder half jaar op de onderstaande wijze een grondige inspectie en test
van de liftband te laten uitvoeren:
1. Rol de liftband volledig uit
2. Controleer de liftband op slijtage, schade, rafels en losse draden, en of al stiksel intact is.

Draden/stiksel

Insnijdingen/
beschadigingen

Rafelende rand
Slijtage van het oppervlak

WAARSCHUWING

Als de liftband een van de hierboven genoemde gebreken vertoont, moet de liftband worden
geïnspecteerd door een door Joerns Healthcare erkende dienstverlener en indien nodig,
worden vervangen. Wanneer men doorgaat de plafondlift te gebruiken zonder een gebrekkige
liftband te vervangen, is de veiligheid van de patiënt/verzorger ernstig in gevaar en de
situatie kan leiden tot ernstig letsel.
OPMERKING: De fabrikant adviseert de liftband minstens één maal per vijf jaar te vervangen.
Wanneer men doorgaat de plafondlift te gebruiken zonder de liftband te vervangen, is de veiligheid
van de patiënt/verzorger ernstig in gevaar en de situatie kan leiden tot ernstig letsel.

Hantering en opslag
OPMERKING: Zelfs als de plafondlift niet wordt gebruikt, adviseert Joerns Healthcare de accu's
minstens iedere twee weken op te laden, om voortijdige veroudering en/of uitval van de accu's te
voorkomen.
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7. Problemen oplossen
WAARSCHUWING

PROBEER NIET de cassette van de Oxford Elara te verwijderen. Uitsluitend een door Joerns
Healthcare erkende dienstverlener is bevoegd om de cassette te verwijderen. Wanneer een
niet-bevoegde persoon wijzigingen/reparaties uitvoert aan een Oxford Elara plafondlift, kan
dit ernstig letsel tot gevolg hebben.

Probleem

Onderzoek/Oplossing

De lift start en stopt herhaaldelijk.

Als de maximale veilige belasting wordt
overschreden, wordt de bescherming tegen
overbelasting geactiveerd; er verschijnt een bericht
'OVERLOAD' ('overbelasting') op het lcd-scherm.

Tijdens een poging om te tillen, licht de
lading/statusmeter rood op (knippert niet)
en het bericht 'LOW BATTERY' ('LAGE
ACCULADING') verschijnt op het lcdscherm.

De acculading is kritisch laag en de accu moet direct
worden opgeladen.

Tijdens een poging om te tillen, licht de
lading/statusmeter rood op (knippert niet)
en het bericht ‘BATTERY DEPLETED’
('ACCU LEEG') verschijnt op het lcdscherm.

De acculading is kritisch laag en de accu moet direct
worden opgeladen.

De lading/statusmeter knippert niet met
een groen licht wanneer de lift aan de
oplader staat en in bedrijfsmodus (niet
slaapmodus) is.

Controleer of de oplader is aangesloten op het
stroomnet. Levert het stroomnet wel stroom?
Controleer de zekering van de netstekker. Vervang,
indien nodig, de zekering. Als deze handelingen geen
resultaat opleveren, neem dan contact op met uw
door Joerns Healthcare erkende dienstverlener om
een afspraak te maken voor inspectie/reparatie.

Het symbool van de lading/statusmeter
op het lcd-scherm geeft aan dat de accu
vol is ('VOLLE ACCU'), maar de lading/
statusmeter is rood (niet knipperend) na
slechts enkele malen tillen.

De accu's moeten worden vervangen door nieuwe
accu's. Neem contact op met uw door Joerns
Healthcare erkende dienstverlener om een afspraak
te maken om de accu's te vervangen.
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Probleem

Onderzoek/Oplossing

De lift doet het niet wanneer op de
knoppen van de handbediening wordt
gedrukt.

Is de lift aangezet?
Is de noodstop geactiveerd? Het lcd-scherm toont
het bericht ‘EMERGENCY STOP’ ('NOODSTOP').
Reset de noodstopknop zodat deze niet langer uit de
liftcassette uitsteekt.
Is de handbediening correct aangesloten?
Verplaats de lift naar het laadstation (einderailmodel). Knippert de lading/statusmeter van de
accu met groen licht?
Rust het tiljuk op een oppervlak? Om correct te
functioneren, moet de lift het gewicht van het tiljuk
aan het einde van de liftband voelen. Toont het lcdscherm het bericht ‘TAPE SLACK’ ('BAND SLAP')?
Is de liftband gedraaid op het punt waar hij de
cassette ingaat? Staat op het lcd-scherm het bericht
‘TAPE TWISTED' ('BAND GEDRAAID’)?
Als de lift na controle van het bovenstaande nog
steeds niet functioneert, neem dan contact op met uw
door Joerns Healthcare erkende dienstverlener om
een afspraak te maken voor controle/reparatie.
De lading/statusmeter licht rood op (knippert niet) en
het bericht ‘BATTERY DEPLETED’ ('ACCU LEEG')
verschijnt op het lcd-scherm. De acculading is kritisch
laag en de accu moet direct worden opgeladen.
Het lcd-scherm toont het bericht ‘INTERNAL ERROR’
('INTERNE STORING'). Neem contact op met uw
door Joerns Healthcare erkende dienstverlener om
een afspraak te maken voor inspectie/reparatie.

Nadat de accu de hele nacht
aangesloten was op de oplader, geeft
het symbool van de lading/statusmeter
op het lcd-scherm niet aan dat de accu
vol is.
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8. Technische specificaties
Tilvermogen - Oxford Elara 227 (maximale belasting)..... 227kg
Tilvermogen - Oxford Elara 284 (maximale belasting)..... 284kg
Algemeen:
Lengte behuizing.............................................................. 315mm
Breedte behuizing............................................................ 210mm
Diepte behuizing............................................................... 179mm
Tilbereik............................................................................ 2400mm
Tilsnelheid (maximale belasting - 227kg (500lb).............. 3,4cm/sec
Tilsnelheid (maximale belasting - 284kg (500lb).............. 3,4cm/sec
Tilsnelheid 100 kg (220 lbs)............................................. 3,2cm/sec
Tilsnelheid (zonder belasting).......................................... 4,3cm/sec
Aantal tilbewegingen per laadcyclus bij 100 kg............... 35
Aantal tilbewegingen per laadcyclus bij 80 kg................. 40
Gewichten:
Gewicht (zonder tiljuk)...................................................... 12 kg
Tiljuk................................................................................. 4,4 kg
Handbediening................................................................. 1,5kg
Elektronica:

WAARSCHUWING

OPMERKING: Gebruik voor de Oxford Elara plafondlift UITSLUITEND de door Joerns
Healthcare gespecificeerde acculader. De acculader is een onderdeel van het systeem van
het medische hulpmiddel.

Oplader Mascot Type 2240:
Nominale voedingsspanning.........................110-240VAC, 50-60Hz max 0,35A*
Nominaal vermogen......................................Max 29,4VDC - 0,5A (Oranje/Rood)
......................................................................Klaar/Stand-by 27,4VDC (Groen)
Classificatie...................................................Elektronische apparatuur klasse II
Naleving........................................................Voldoet aan de eisen van IEC 60601-1

* De oplader is door de fabrikant gewaardeerd op 100-240V, maar voor de naleving van de noodzakelijke
standaarden moet dit worden beperkt tot 110-240V.
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Oxford Elara Plafondlift:
Interne voeding..............................................24VDC Verzegelde lood-zuur accu's
Bedrijfscyclus................................................Maximaal 2 min. in bedrijf/minimaal 18 min. pauze
Mate van bescherming tegen elektrische schok:
Tilband...........................................................Type BF toegepast onderdeel (geen elektrische
aansluiting)
Milieu:
Geluidsniveau bij Tillen of Dalen...................63Dba zonder last
Ingangsbescherming:
Handset.........................................................IPX4
Lader.............................................................IP4X
Hijsinstallatie.................................................Niet beschermd
Bedrijfsomstandigheden:
Omgevingstemperatuur ....................... +5°C tot +40°C (+41°F tot +104°F)
Relatieve vochtigheid .......................... 15% tot 93% niet-condenserend
Atmosferische druk............................... 700 hPa tot 1060 hPa

WAARSCHUWING

Deze apparatuur is niet geschikt voor gebruik in de aanwezigheid van ontvlambare mengsels
van anesthetica met lucht of zuurstof, of met stikstofoxide.

Informatie voor recycling
Verpakking......................... Karton - recyclebaar
Overige materialen............ Volgens lokale richtlijnen en faciliteiten
Plafondliftunit..................... Neem contact op met uw lokale, door Joerns Healthcare erkende
dienstverlener
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Afmetingen:

* Deze maten zijn afhankelijk van de rails
en ophanging van de rails.

Plafond

*
245 mm
(9,65”)

195 mm
(7,68”)

315 mm
(12,40”)

370 mm
(14,57”)

210 mm
(8,27”)

2645 mm
(104,13”)
2770 mm
(109,01”)

Elektromagnetische compatibiliteit:

WAARSCHUWING

Draadloze communicatieapparatuur, zoals draadloze netwerkapparaten, mobiele telefoons,
draadloze telefoons en hun basisstations, etc., kunnen de Oxford Elara plafondliften
beïnvloeden en moeten minimaal 2340 mm van de lift worden weggehouden. Kabels van
potentieel sterke bronnen van elektromagnetische velden moeten niet in de nabijheid van de
lift worden geplaatst.
Richtlijn en verklaring van fabrikant inzake elektromagnetische emissies
De Oxford Elara is bedoeld voor gebruik in de elektromagnetische omgeving zoals hieronder is
gespecificeerd. De klant of de gebruiker van de Oxford Elara plafondlift moet ervoor zorgen dat de
lift in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Emissietest

Naleving

Richtlijn Elektromagnetische omgeving

RF-emissies CISPR11.

Groep 1.

De Oxford Elara gebruikt RF-energie
uitsluitend voor zijn eigen interne functie. De
RF-emissies zijn derhalve zeer laag en zullen
naar alle waarschijnlijkheid niet interfereren
met elektronische apparatuur in de nabijheid.

RF-emissies CISPR11.

Klasse B.

Emissie van harmonische stromen IEC 61000-3-2.

Niet van toepassing.

Spanningswisselingen,
spanningsschommelingen en
flikkering IEC 61000-3-3.

Niet van toepassing.

De Oxford Elara is geschikt voor gebruik
in alle gebouwen, inclusief woningen en
gebouwen die rechtstreeks aangesloten
zijn op het openbare laagspanningsnet dat
woningen voorziet van netstroom.

Als de Oxford Elara plafondlift andere apparatuur beïnvloedt, of door andere apparatuur wordt beïnvloed, moet
de Oxford Elara plafondlift of de andere apparatuur worden verwijderd.
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Richtlijn en verklaring van de fabrikant inzake elektromagnetische immuniteit
De Oxford Elara is bedoeld voor gebruik in de elektromagnetische omgeving zoals hieronder is
gespecificeerd. De klant of de gebruiker van de Oxford Elara plafondlift moet ervoor zorgen dat de
lift in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

IEC 60601 Testniveau

Nalevingsniveau

Richtlijn
elektromagnetische
omgeving

Elektrostatische
ontlading IEC 610004-2.

+ 6kV contact.

+ 6kV contact.

+ 8kV lucht.

+ 8kV lucht.

Vloeren moeten van hout
of beton zijn, of betegeld
zijn. Als de vloeren bedekt
zijn met synthetisch
materiaal, moet de
relatieve vochtigheid
minstens 30% zijn.

Snelle elektrische
transiënten en
lawines
IEC61000-4-4.

+ 2kV voor
ingangsleidingen.

Niet van toepassing.

+ 1kV voor in/uitgangsleidingen.

Niet van toepassing.

Stootspanningen IEC
61000-4-5.

+ 1kV leiding(en) naar
leiding(en).

Niet van toepassing.

+ 2kV leiding(en) naar
aarde.
De kwaliteit van de
netspanning moet
geschikt zijn voor
een gebruikelijke
commerciële of
medische omgeving.

Netfrequentie (50/60
Hz) magnetisch veld
IEC 61000-4-8.

Niet van toepassing.

<5% UT(>95% daling
in UT) voor 0,5 cyclus

Niet van toepassing.

40% UT(60% daling
in UT) voor 5 cycli

Niet van toepassing.

70% UT(30% daling
in UT) voor 25 cycli.

Niet van toepassing.

<5% UT(>95% daling
in UT) voor 5 cycli.

Niet van toepassing.

3 A/m.

3 A/m.

De kwaliteit van de
netspanning moet geschikt
zijn voor een gebruikelijke
commerciële of medische
omgeving.
De kwaliteit van de
netspanning moet geschikt
zijn voor een gebruikelijke
commerciële of medische
omgeving.
De kwaliteit van de
netspanning moet geschikt
zijn voor een gebruikelijke
commerciële of medische
omgeving. Als de Oxford
Elara voortdurend gebruikt
moet kunnen worden, ook
tijdens stroomstoringen
in het stroomnet, wordt
geadviseerd de lift
aan te sluiten op een
onderbrekingsvrije
stroomverzorging (UPS),
of op een accu.
De magnetische velden
van de netfrequentie van
de Oxford Elara moeten
karakteristiek zijn voor een
gangbare ruimte in een
gebruikelijk bedrijfspand of
ziekenhuis.

OPMERKING: UT is het voltage van de ac-netspanning voorafgaand aan het aanleggen van
het testniveau.
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Richtlijn en verklaring van de fabrikant inzake elektromagnetische immuniteit
De Oxford Elara lift is bedoeld voor gebruik in de elektromagnetische omgeving zoals hieronder is
gespecificeerd. De klant of de gebruiker van de Oxford Elara moet ervoor zorgen dat de lift in een
dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

IEC 60601
Testniveau

Nalevingsniveau

Elektromagnetische compatibiliteit - richtlijn

Geleide RF.

3 Vrms.

IEC 61000-4-6.

150 KHz tot
80 MHz.

Niet van toepassing.

Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur mag niet dichter bij onderdelen
van de Oxford Elara (inclusief kabels) gebruikt
worden dan de aanbevolen scheidingsafstand die
is berekend aan de hand van de vergelijking die
geldt voor de zenderfrequentie.
Aanbevolen scheidingsafstand:
d = 1.2 √P.
d = 1.2 √P 80MHz tot 800 MHz.

Uitgestraalde
RF.
IEC 61000-4-3.

3 V/m.
80MHz tot
2,5 GHz.

3 V/m.

d = 2.3 √P 800MHz tot 2,5 MHz.
waarbij P het nominale maximale
uitgangsvermogen voor de zender in watt
(W) is, volgens de zenderfabrikant en d is de
aanbevolen scheidingsafstand in meters (m).
De veldsterktes van vaste RF-zenders,
zoals deze tijdens een elektromagnetisch
locatieonderzoek zijn bepaald,
a moeten kleiner zijn dan het conformiteitsniveau
in elk frequentiebereik b.
Er kan interferentie optreden in de buurt van
apparaten met het volgende symbool:

Voetnoot 1 bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing.
Voetnoot 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische
overdracht wordt beïnvloed door absorptie door en weerkaatsing van structuren, objecten en personen.
a De veldsterktes van vaste zenders zoals basisstations voor radiotelefoons (mobiel/draadloos) en
portofoons, amateurradiozenders, AM- en FM-uitzendingen en tv-uitzendingen kan niet nauwkeurig
theoretisch worden voorspeld. Voor het bepalen van de elektromagnetische omgeving die door vaste
RF-zenders wordt gecreëerd, moet een elektromagnetisch locatieonderzoek worden overwogen.
Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar de Oxford Elara wordt gebruikt, het toepasselijke
RF-conformiteitsniveau overschrijdt, moet worden gecontroleerd of de Oxford Elara naar behoren
functioneert. Als afwijkende prestaties worden waargenomen, zijn aanvullende maatregelen nodig,
zoals het anders richten of verplaatsen van de Oxford Elara.
b Boven het frequentiebereik 150 kHz tot 80 MHz moeten de veldsterkten minder zijn dan 3 V/m.
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BELANGRIJKE SYMBOLEN EN DEFINITIES:
De onderstaande symbolen worden op de oplader, plafondlift en randapparatuur gebruikt:
Type BF toegepast onderdeel
(geen elektrische aansluiting).

Volg de
gebruiksaanwijzingen op.

OPMERKING: De tilband is
geïdentificeerd als het toegepaste
onderdeel.

Bij verwijdering mag elektronica
niet worden gemengd met
algemeen huishoudelijk afval.

Voor gebruik binnenshuis.

Algemeen waarschuwingssignaal.

Gebruiksaanwijzing.

SWL

| : 2 min
0 : 18 min

Bij dit symbool staat de
productiedatum en het adres van
de fabrikant vermeld.

Veilige belasting (Safe
Working Load, SWL) is de
maximale werklast die de
lift kan dragen voor een
veilig functioneren.
Bedrijfscyclus
(2 min. in bedrijf 18 min. pauze)

Tweerichtingsbediening

Vierrichtingsbediening
Klasse II apparatuur
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IPX4

AC

Wisselstroom.

DC

Gelijkstroom.

Beschermd tegen water uit
iedere richting.
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9. Garantie
Joerns Healthcare beschikt over een gevestigd netwerk van erkende distributeurs en
onderhoudsmonteurs. Zij helpen u graag met al uw vragen betreffende uw aankoop, garantie,
reparaties en onderhoud. Wij adviseren onze producten bedrijfsklaar te laten maken door uw
erkende distributeur of onderhoudsmonteur.
De distributeur of onderhoudsmonteur voert het garantieschema uit; daarom is het belangrijk
de naam, het adres en het telefoonnummer van deze personen te noteren, zodat u contact met
hen kunt opnemen wanneer zich problemen voordoen. Als u niet zeker weet waar uw lift werd
aangekocht, kan Joerns Healthcare aan de hand van het serienummer nagaan door welke
leverancier het product werd geleverd.
Alle garantieclaims zijn onder voorbehoud van het juiste gebruik en onderhoud in
overeenstemming met de gebruikershandleiding die met iedere lift wordt meegeleverd. Schade
die is veroorzaakt door gebruik in een ongeschikte omgeving of het nalaten van het onderhoud
in overeenstemming met de onderhouds- en gebruikersinstructies, wordt niet gedekt. Uw
grondwettelijke rechten worden niet aangetast!
ONTHOUD: Neem contact op met uw erkende distributeur of onderhoudsmonteur voor
aankopen, reparaties, service en gecertificeerd onderhoud.
Uw distributeur:
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