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Bruksanvisning &
 Installationsmanual 

Lift
Art nr: 10 701

Lift produktbeskrivning
Lift hjälper den som har svårt att resa sig från toaletten. Lift placeras ovanpå den befintliga 
toaletten. Lift förankras i toaletten och eventuellt även i väggen med de medföljande stagen.
Lift kan lyfta dels med en svag tiltning eller helt plant beroende på brukarens önskan.  
Lift drivs av 24V DC. Lift kan kombineras med Bidette. Lift lyfter max 160 kg.

Efter installation ska bruksanvisning
och installationsmanual lämnas kvar
hos användaren.
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Tillverkare

 Svan Care AB
 Alvägen 1
 771 41 Ludvika
 Sweden
 
 www.svancare.se

Försäkran om överensstämmelse

 Produkten överensstämmer med de väsentliga
 kraven (Bilaga 1) enligt LVFS 2003:11 samt
 Rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska
 produkter enligt klass I.
 Produkten är märkt enligt

Avsedd användning

 Lift hjälper den som har svårt att resa sig från
	 toaletten.	Lift	placeras	ovanpå	den	befintliga
 toaletten. Lift förankras i toaletten eller väggen 
 med de medföljande stagen. Lift kan lyfta dels
 med en svag tiltning eller helt plant beroende  
 på brukarens önskan. 
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Tillbehör
  
 Följande tillbehör kan användas  
 till produkten:
 Benämning    artnr 
 Löst toalettlock   10 871
 Mjuksits    10 399
 Bidette R3   11 122
 Används utan lock

Avsedd användare
  
 Lift är avsedd att användas av  
 person som läst och förstått denna  
 bruksanvisning innan produkten  
 tas i bruk.
 Maxvikt brukare, 160 kg.

Typ av skydd mot elektrisk stöt    
Grad av skydd mot elektrisk stöt   
Grad av skydd mot inträngande av vatten  
Grad av skydd vid användning i närhet av
eldfarliga anestesigaser
Driftsätt      

Temperaturområde:
Lufttryck:
Relativ fuktighet:    
 

Klass I
Typ B
IP22
Får ej användas i närhet av eldfarliga
anestesigaser
Kontinuerlig drift

+10º till +40º C
700–1060 hPa
5–90 % icke kondenserande

Klassificering

Miljökrav vid drift
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Säkerhetsinformation
 
 Svan Care ansvarar endast för säkerhet, pålitlig
 drift och prestanda om produkten används enligt
 de instruktioner som anges samt att användaren
 följer säkerhetsinformationen i denna bruks- 
 anvisning. Den som negligerar denna säkerhets- 
 information utsätter sig själv, patienten och annan 
 personal för potentiell fara.
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Standards

Följande standards uppfylls:
IEC/EN 60601-1:2006 Elektrisk utrustning för
medicinskt bruk - Del 1: Allmänna fordringar
beträffande	säkerhet	och	väsentliga	prestan-
da
IEC/EN 60601-1-2:2014 Elektrisk utrustning 
för medicinskt bruk - Del 1-2: Allmänna ford-
ringar	beträffande	säkerhet	och	väsentliga	
prestanda - Tilläggsstandard för elektromag-
netiska störningar – Krav och tester

SS-EN 12182:2012 Hjälpmedel för personer
med funktionsnedsättningar - Allmänna krav 
och provningsmetoder

Temperaturområde:
Lufttryck:
Relativ fuktighet:   

CE-märkning. Visar överensstämmelse med Rådets direktiv 
93/42/EEG om medicintekniska produkter. Produkten uppfyl-
ler kraven i LVFS 2003:11.

Visar överensstämmelse med Rådets direktiv 2012/19/EU om 
avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk 
utrustning (WEEE). Symbolen betyder att kasserad elektrisk 
och elektronisk utrustning inte får kastas som hushållssopor 
utan måste lämnas till separat återvinning.

Patientanslutna delar Typ B.

Läs medföljande bruksanvisning.

Symbolen indikerar att försiktighet bör tas för att förhindra 
patient- eller personskada och/eller försämring av utrustningen.

Varningssymbolen indikerar en potentiell fara som, om den 
inte undviks, kan innebära allvarlig patient- eller personskada.

-40º till +50º C
500–1100 hPa
10–100 % icke kondenserande

Miljökrav vid förvaring/transport

Produktens märkning

Symboler i bruksanvisningen

Pb
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Installation

 Installation får endast utföras av behörig
 personal. Anvisningarna i denna
 bruksanvisning/installationsanvisning 
 måste följas.

Underhållskrav

 Kontrollera minst en gång per månad 
 att Lift fungerar korrekt. Kontrollera  
	 att	inga	synliga	skador	finns	på			
 kabel, laddare eller andra kompo- 
 nenter. Vid misstänkt skada får  
 produkten inte användas.

För att undvika risk för elektrisk chock får Lift med laddare 
endast anslutas till ett nätuttag med skyddsjord.
Produkten får inte tas isär eller öppnas.

Handkontrollen får inte öppnas eller repareras av obehö-
rig. Kontakta tillverkaren eller din distributör för hjälp med 
service.
Lift	får	inte	modifieras	utan	tillstånd	från	tillverkaren.
Lift får inte användas samtidigt som den repareras eller 
underhålls.
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Allmän information

 Lift får endast monteras på toaletter med utanpåliggande vattentank,  
alltså ej vägghängda toaletter med vattentanken inbyggd i väggen.

	 Lift	får	aldrig	förses	med	toalettsits	med	lock.	Klämrisk	finns.	 
Endast löst lock får användas till Lift. 

 Brukarvikt  max 160 kg. 

Före användning se till att

 Lift är monterad enligt monteringsanvisningarna.
 
 Läsa bruksanvisningen noga och följ denna.
 
 Kontrollera att personen som skall använda Lift förstår hur Lift fungerar  

och att personen klarar av att sitta stabilt på Lift under uppfärd, nedfärd  
och när den står still. 

	 Om	det	finns	risk	att	personen	kan	falla	eller	på	annat	sätt	hamna	fel	ska	 
Lift inte användas.  

	 Om	det	finns	risk	att	annan	ej	lämplig	person	kan	använda	Lift	ska	 
handkontrollen kopplas ur och tas bort.

 
	 Tänk	på	att	det	kan	finnas	klämrisk	mellan	Lift	och	andra	produkter,	 
 ex  toalettpappershållare som sitter på väggen eller handfat.

Övrigt

 Sköts reglaget av annan person än den som sitter på Lift måste denna  
 person vara ytterst noga med att lyftet går rätt tillväga.

 Lift får ej användas som duschplats. 

 Ingen service på produkten får utföras av outbildad personal.
 
 Lift är CE märkt.

 Svan Care påtar sig inget ansvar, om produkten används, förändras  
 eller monteras på annat sätt än angivet i denna bruksanvisning. 
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Från rullstol till Svan Lift
- sidoförflyttning nedåt

Från rullstol till Svan Lift
- sidoförflyttning nedåt

Från Svan Lift till rullstol
- sidoförflyttning nedåt

Från Svan Lift till rullstol
- sidoförflyttning nedåt

Viktigt att rullstol pla-
ceras nära Lift för att 
underlätta sidoför-
flyttning.
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OBS Ha alltid  
fötterna på golvet.

Lift - Användaranvisning

 
 Lift lyfter personer med svaga knän och benmuskler upp till stående.  
 Tack vare kontakten mellan toalettsitsen och stjärten blir lyftet tryggt  
 och stabilt hela vägen upp till stående. 

Förflyttning	mellan	rullstol	
och Lift sker alltid nedåt.
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Från rullstol till Lift
-	sidoförflyttning	nedåt

Från Lift till rullstol
-	sidoförflyttning	nedåt
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Montering
 
 Monteringen av Lift skall utföras av person med kunskap av  
 denna typ av arbete. Gängorna på benen och vid armstöden är  
 bestrukna med gänglåsningspasta, lägg gärna på ytterligare lite  
 låspasta innan montering.

Fötter

 Lift har en höger fot som skall monteras på höger ben och en vänster  
 fot som skall monteras på vänster ben. Den högra foten och benet har  
 markeringen H och skall monteras enligt bild 1.

Armstöd och toalettsits

 Montera fast de båda armstöden och de svarta brickorna med de medföljande     
 försänkta skruvarna enligt bild 3. Dra åt med insexnyckel. 
 Montera fast toalettsitsen enligt bild 4.
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Höger fot och höger ben skall monteras ihop.

bild 1

bild 3

bild 2

bild 4

Montera fast foten med den medföljande insexnyckeln och förlängaren och  
dra åt lämpligt hårt. Se bild 1och 2. Gör motsvarande på vänster ben/fot.
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 Provkör ej Lift innan den står på plats över en toalett.  
	 Klämrisk	finns	mellan	sitsen	och	huven	om	Lift	ej	är	 
 placerad över en toalett.

Placering
 
 Placera Lift över toaletten. Toalettsitsen skall vara så placerad att den 
 hamnar rakt över toaletten, på samma sätt som om Lift inte hade varit där. 
  

Montering av stagen

 De undre stagen ska monteras för att uppfylla säkerhetskraven på produkten. 

 Montera fast de båda undre stagen på Lift, bild 1.
 Montera fast stagen i toaletten med vagnskruven, plastkonan på ovansidan närmast porslinet, bild 2, 3 och 4.

bild 1

bild 4

bild 2

bild 5

bild 3

Nu kan Lift provköras upp och ned. Se till att den är rätt placerad över  
toaletten och inte skaver i toalettporslinet. Ibland måste en person trycka på 
sitsen	för	att	den	skall	gå	att	köra	ner,	detta	kan	inträffa	om	de	båda	banden	 
ej är belastade.

Justera de ställbara fötterna  
så Lift står stabilt, bild 5.
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bild 1

Justera de ställbara fötterna  
så Lift står stabilt, bild 5.

Montera de övre stagen

 Dessa stag behöver ej monteras. De används endast  
 om användaren upplever Lift som instabil.  
 
 Vid montage av stag (2 st): Måtta in stagen, de kan  
 sitta med lång eller kort sida mot väggen, se bild 1.  
 Stag behöver ej skruvas fast i väggen men de måste 
 ligga an mot väggen.

Handkontroll

 Handkontrollen har två tryckknappar. Uppfärd, konvex (utåt) och nedfärd,  
 konkav  (inåt). Detta underlättar för synsvaga att förstå handkontrollen. Lift är
 aktiv så länge knappen är intryckt.
 
 Handkontrollen placeras enkelt på den medföljande plattan, handkontrollen är  
 magnetiskt. Plattan kan placeras på höger eller vänster armstöd.

 Lift har inbyggda brytare som slår av i ändlägena. Om ingen person sitter på   
 Lift och den körs nedåt kan en brytare slå av strömmen. Med en lätt handtryck   
 på sitsen startar Lift igen.

 Anslut handkontroll till Lift i avsett uttag, se bild 1.
 Fäst kablar med medföljande driller, se bild 2 och 3. 

Inställning lyftsätt

 Lift kan lyfta på två olika sätt beroende på hur sittplåten är placerad. 
 Enligt bild 1 är sittytan plan under hela uppresningen. 
 Enligt bild 2 är sittytan plan längst ner, men något svagt lutande framåt
 vid uppresningen.

bild 2 bild 3

bild 1

bild 1 bild 2
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Batterier

 Lift är försedd med batterier. Batterierna bör laddas regelbundet för att ge bästa  
 möjliga funktion samt att erhålla maximal livslängd. Batterisystemet har en   
 varningssignal som ljuder när batteriladdningen är låg. När signalen hörs bör   
 batterierna laddas snarast.

 Svan Care rekommenderar att om möjligt laddaren sitter i regelbundet även då   
 Lift ej används, eller att batterierna laddas varje natt.

Huvudbrytare

 Lift är försedd med en huvudbrytare som är  
 placerad under huven. Denna brytare skall  
	 vara	i	läge	off	om	inte	Lift	används	under		
 längre tider såsom förvaring, semester o.dyl.  
 Detta gäller ej om batteriladdaren är inkopplad.

Laddning

 Sätt i laddaren i uttaget under huven, bild 1.

	 Beroende	på	hur	mycket	laddning	som	finns	kvar	i	batterierna	lyser	lampan	 
 på laddaren med olika färg, bild 2.

 Grön = Batteriet är fulladdat
 Röd = batteriet är ej fulladdat

bild 1 bild 2

bild 3
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Byte av Batterier

 Byte av batterier ska göras av person med erfarenhet av denna typ av arbete.  
Klämrisk	finns	då	huven	är	borttagen.

Ta loss kontakten från handreglaget.

Viktigt.	Klämrisk	finns	om	Lift	körs	utan	huv.

Lossa de 4 skruvarna som håller huven och ta av huven.
Lossa kontakten till batteriet.

Batteriet är fäst med 2 st. insexskruvar, skruva bort dessa.
Byt batteri och montera ihop Lift i omvänd ordning.

Förbrukade batterier lämnas till kommunens miljöstation.
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Tillsyn och underhåll
 
 Kontrollera att produkten ej har skador såsom revor i lyftremmarna, att stagen   
 och andra skruvar och rattar sitter ordenligt fast. Kontrollera att Lift står rätt   
 placerad över toaletten.
 Om defekta delar upptäcks ska dessa omedelbart bytas ut.
  
 Om sitsen ska bytas får inte Lift förses med toalettsits med lock. Klämrisk!  
 Använd Svan Cares originalsits utan lock.

Batterier

 Förvaring av batteri då inte Lift används:
 Innan Lift ställs undan för förvaring ska batteriet laddas till full kapacitet.  
 Ta om möjligt bort kabeln från batteriet för att undvika eventuella krypströmmar.   
 För att få lägsta möjliga självurladdning ska alltid batterier förvaras så torrt och   
 svalt som möjligt. Ladda batteriet minst var tredje månad, gärna oftare.  
 Hållbarhet vid ej användning ca 5 år om batteriet underhålls rätt.

Rengöring och rekonditionering

 Slå av strömmen till Lift så att inte Lift körs av misstag vid rengöring.  
 Klämrisk	finns	om	sitsen	fälls	upp	för	rengöring	och	i	detta	läge	körs	uppåt.		 	
	 Det	finns	då	en	klämrisk	mellan	sitsens	framkant	och	undersidan	på	huven.

 Vid behov rengör Lift med varmt vatten eller tvättsprit. Använd inte rengörings-  
 medel som kan repa eller som innehåller fenol eller klor, detta kan skada 
 aluminium och polyamidmaterialen.

Transport och lagring

	 Ställ	huvudbrytaren	i	läge	off	för	att	undvika	att	batterierna	laddar	ur.
 Lift ska förvaras i rumstemperatur. Kall och fuktig luft kan förstöra produkten.
 Under transporter ska om möjligt originalemballaget användas.
 Vid transport ska alltid handkontrollen vara urkopplad.

Miljö och källsortering

 Alla elektriska delar demonteras och källsorteras som elektriska komponenter.
 Plastdetaljer skickas till förbränning och återvinning.
 Metalldelar, hjul och aluminium skrotas.
 Förbrukade batterier lämnas till miljöstation.
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Teknisk specifikation

 Maximal lyftkapacitet 160 kg
Max lyfthöjd över golvet 950mm
Lägsta nivå på toalettporslin 300 mm
Max bredd på toalettens vattentank 390 mm
Minsta avstånd väggen - fäste toalettsits 250 mm  

Driftspänning 24 DC
Spänning till batteriladdare 100 - 240 VAC
Täthetsklass laddare IP67
Färgkod, förbättringsfärg RAL 9003
Batterityp Slutet ventilerat blybatteri
Spänning 2 x 12V = 24 Volt DC
Typ av laddare     Mascot Type 2240 24V Lead acid
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Golvmodell, art. nr. 10 701
Vägghängd modell, art. nr. 10 702

Sprängskiss Lift

Svan Care förbehåller sig rätten till ändringar i komponentlistan. Aktuell information finns på vår hemsida.

Komponentlista till Lift

Ej med
på bild

ArtikelnummerNr Ant. Benämning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Armstöd vänster
Drevpaket komplett
Armstöd höger
Sittplåt komplett
Pelare
Fästplatta fot, pelare

Stag hö. (inkl. mont.sats)
Stag vä. (inkl. mont.sats)
Lyftband
Fot höger
Fot vänster
Vagnskena
Batteripaket
Justerfot
Motor

10 707
10 708
10 709
10 710
 10 711
10 713

ingår i 10 767
ingår i 10 767

10 750
10 755
10 756
10 759
10 760
10 778
10 790

ArtikelnummerNr Ant. Benämning
21
22
23
24
25
26

Balk plåt
Stag vägg (inkl. mont.sats)

Sits Lift
Monteringssats, utan stag
Stag inkl. monteringssats

Sittplåt Lift kort
Huv
Laddare
Manöverknapp
Elektronik
Fäste manöverknapp
Montagepaket till vägghängd 
modell (art.nr. 10702)

ingår i 10 767

10 899
10 749
10 767

10 745
10 736
10 795

11 488/D
10 797
10 830

10 850

4x2x

2x

14

Sprängskiss Lift
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10
00
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OBS
Lift får ALDRIG monteras med toalettsits med lock.  
Endast löst speciallock får användas på Lift. 

Bidette kan monteras på Lift. Bidette måste då
anpassas för att passa Lift.
A. Om Bidette är beställd för att sitta på Lift är dessa
anpassningar gjorda från Svan Care.
B.	Om	det	är	en	redan	befintlig	Bidette	som	skall
kompletteras med Lift måste vissa anpassningar utföras.

Börja med att  montera bort locket och ersätt detta med de båda hylsorna enligt
bild 1 & 2. Lift får aldrig ha en sits med fast lock, klämrisk!

Montera bort de båda fasta skruvarna på bakbenen och ersätt dessa med de  
båda rostfria gängade brickorna, bild 3 & 4. Använd en segersäkringstång.

Vrid	rätt	de	båda	sidoförflyttningsskydden	enligt	bild 5. 

Montera sitsen på sittplåten enligt bild 6. Använd de båda M6 x 25.

Placera Lift över toaletten. Följ anvisningen i denna brochyr.

Montera	upp	fläkten	på	väggen.	Fläktens	översida	ska	vara	1000	mm	över	golvet.
CC	avståndet	toalett	-	fläkt	skall	vara	430	mm

Art nr 11248
Monteringssats Bidette Lift
2 st M6 x 25 försänkta
2 st  hylsor ersätter lock 
2 st brickor M6 med gänga

bild 1

bild 3

bild 6

bild 2

bild 5

bild 4

OBS

Bidette monterad på Lift
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