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Lift-nostin
Lift-nostin on apuväline henkilöille, jotka tarvitsevat apua WC-istuimelle istuutumisessa
tai siitä pois nousemisessa. Lift on joko WC-istuimeen   tai  seinään kiinnitettävä. Nosto 
voi tapahtua isuinrenkaan ollessa hieman kaltevassa   tai   täysin  suorassa asennossa, 
käyttäjän toiveen mukaan. 

 Toimii 24 V DC tasavirralla. Lift-nostin voidaan yhdistää Bidetteen.
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Yleistä
Lift-nostin voidaan asentaa vain WC-istuimiin, joissa on ulkopuolinen vesisäiliö, se ei 
sovellu WC-istuimiin, joissa on seinän sisään rakennettu vesisäiliö. Maksimi käyttöpaino 
140 kiloa.

Ennen käyttöä, tarkista että
Nostin on asennettu asennusohjeen mukaisesti.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tarkista, että nostinta käyttävät henkilöt tietävät ku inka se toimii.

 
 Huomioitavaa asennuksessa ja käytössä

 Mikäli säädöt tekee joku muu henkilö kuin käyttäjä, tulee hänen olla erittäin tarkka,
 jotta nostin toimii oikein.
 Istuinrengas tulee asentaa ilman kantta
 Lapset eivät saa käyttää tai leikkiä tuotteella.

Mikäli ongelmia ilmenee, ottakaa yhteyttä asiakaspal veluumme: 
Väinö Korpinen Oy, puh. 09 5491 4400, korpinen@korpinen.com. 
Vain valtuutettu henkilö saa huoltaa nostinta.
Lift-nostin on CE-merkitty.

Puhdistus
Sulje nostimen virta, ettei nostin vahingossa liik u puhdistuksen aikana.

Mikäli istuimen kansi on nostettu puhdistuksen ajaksi ylös ja nostinta nostetaan tässä 
asennossa ylöspäin, istuimen etureunan ja yläpuolella olevan kuvun välille syntyy 
puristusriski.

Puhdista nostin tarpeen mukaan vedellä tai pesuspriillä. Älä käytä naarmuttavia, fenolia 
tai klooria sisältäviä puhdistusaineita, ne saattavat vahingoittaa alumiini- ja polyamidi-osia.

 

Akut
Lift on varustettu akuilla. Lataa akkuja säännöllisesti, niin ne toimivat mahdollisimman 
tehokkaasti ja akkujen käyttöikä pitenee. Akuissa  on varoitusääni, joka hälyttää kun 
akkujen lataus on matala. Kun varoitusääni kuuluu, pitää akut ladata mahdollisimman pian.

Valmistaja suosittelee, mikäli mahdollista, akut ladataa n säännöllisesti, myös silloin 
kun Liftiä ei käytetä, tai akkuja ladataan jo ka yö.
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Lataaminen 
Kiinnitä laturi yläosan kuvun alla olevaan pistokkeeseen, kuva 1 

Kuva 1   Kuva 2

Akkujen lataustasosta riippuen, laturin valo palaa eri väreissä, kuva 2 
 
Punainen = Akut pitää ladata 
Keltainen = 80 % akuista on latautunut, mutta latausta on hyvä jatkaa
Vihreä = Akut ovat latautuneet täyteen. 

 
 

Pääkatkaisija
Lift on varustettu pääkatkaisijalla, joka on asennettu yläosan kuvun  alle. Katkaisijan 
pitäisi olla off-asennossa, kun nostinta ei käytetä pitempään aikaan, kuten esim. 
säilytyksen tai loman aikana. Tämä ei päde silloin,  kun laturi on kytkettynä.

Istuimen asennon säätö
Lift-nostimessa on 2 eri nostotapaa, riippuen siitä kuinka istuinlevy on asennettu. Kuvan 1 
asennossa istuin on suorassa koko ylösnoston ajan. Kuvan 2 asennossa istuin on 
suorassa alaslaskun ajan, mutta ylösnoston ajan istuin on hieman eteenpäin kallistettuna.

   
Kuva 1    Kuva 2

4

Anu Pennanen
Leima



Valmistaja: Svan Care, Ludvika, Ruotsi
svancare.se  



 

Istuutua
Ennen siirtymistä Liftiin, nosta istuin käsiohjaimen avulla haluttuun korkeuteen. Siirry 
Liftiin joko suoralle tai kallistetulle istuimelle. Kun istuma-asento on hyvä, voidaan 
aloittaa istuimen alaslasku. Paina nuoli alas -nappia, kunnes istuin pysähtyy 
itsestään.

Lift istuinkallistuksella
HUOM! Jalkojen lattiakosketus pitää säilyä koko käytön ajan.

Alimmassa asennossa istuin on 
on aina suorassa. Noustaessa 
ylös istuin kallistuu hieman eteenpäin.

Käyttäjä liukuu eteenpäin, 
jotta jalkojen lattiakosketus säilyy.

Ylösnousu päättyy.

Aloita nostamalla istuinta siten, että se on hieman kallistuneena.
Siirry eteenpäin istuimella.
Jatka istuimen nostamista. Mikäli jalat alkavat nousta lattiasta, pysäytä Lift ja siirry 
edemmäksi.
Pysäytä istuin halutulle korkeudelle ja siirry edelleen.

Lift ilman kallistusta

Istuin on sovitettu  
pyörätuolin mukaan.

 

Tämä helpottaa siirtymistä. Nyt wc-istuin voidaan säätää käyttäjän
toiveiden mukaan.

Nosta istuin toivottuun korkeuteen ja siirry. Maahantuonti ja myynti Suomessa: 
Väinö Korpinen Oy
Kalkkipellontie 6
02650 Espoo
Puh. (09) 5491 4400
korpinen@korpinen.com
korpinen.com
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