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Typeplaatje

1

2

3

4

5
9

7 86
1 Artikelnummer | 2 Artikelomschrijving | 3 Fabrikant | 4 
Serienummer | 5 UDI-code | 6 Max. belasting | 7 Raad-
pleeg de gebruiksaanwijzing | 8 Medisch product | 9 Pro-
ductiedatum ( jaar-maand)

Hergebruik

Dit product is geschikt voor hergebruik. 
Denk eraan dat u ook alle technische documentatie die 
nodig is voor een veilig gebruik, overhandigt aan de 
nieuwe gebruiker.

Het product moet door de speciaalzaak gecontroleerd, 
gereinigd en voor hergebruik in een perfecte staat ge-
bracht worden.

Bij de voorbereiding voor hergebruik dient de informatie 
van de producent in acht te worden genomen. Deze in-
formatie wordt op verzoek ter beschikking 
gesteld.

Verkrijgbare accessoires vindt u bij uw speciaalzaak of 
op www.drivedevilbiss.de 

Garantie

Drive Medical grants a 5-year warranty for this product as 
well as a 2-year warranty for the battery.

Slijtageonderdelen worden in het algemeen tijdens de 
normale garantieperiode niet gedekt, tenzij een reparatie 
of vervanging van de artikelen nodig is die onbetwistbaar 
een direct gevolg is van een fabricage- of materiaalfout.

Eventuele fouten en wijzigingen op grond van techni-
sche verbeteringen en veranderingen in design voorbe-
houden.

UITSLUITING VAN GARANTIE

Slijtageonderdelen zijn (onder andere):   
Covers and suction feet

Voorwoord

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een product van 
het merk Drive DeVilbiss.

Het ontwerp, de functionaliteit en de kwaliteit van dit pro-
duct zullen u niet teleurstellen.

Lees deze bedieningshandleiding voor het eerste ge-
bruik aandachtig door. De handleiding bevat belangrijke 
veiligheidsinstructies en waardevolle tips voor verant-
woord gebruik en onderhoud. Als u vragen hebt of meer 
informatie nodig hebt, kunt u zich richten tot uw Drive 
DeVilbiss-speciaalzaak die u het product heeft geleverd.

Deze bedieningshandleiding bevat alle essentiële infor-
matie voor aanpassing en bediening. U kunt de meest 
recente bedieningshandleiding online als PDF opvragen 
of bij de klantenservice bestellen. 

Daarbij zijn extra grote formaten beschikbaar voor wie 
visueel gehandicapt is. Blinde patiënten moeten door 
hun begeleider worden geïnstrueerd. Voor reparaties en 
enkele instellingen is een speciale technische opleiding 
nodig, zodat deze door de winkel in medische hulpmid-
delen moeten worden uitgevoerd.

Verklaring van overeenstemming

DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG verklaart dat het be-
schreven product voldoet aan de verordening betreffen-
de medische hulpmiddelen (EU) 2017/745.

Levensduur 

Onze onderneming gaat bij dit product uit van een le-
vensduur van vijf jaar, op voorwaarde dat het product 
wordt gebruikt voor het beoogde doel en dat alle onder-
houds- en serviceaanwijzingen worden gevolgd. 

Deze levensduur kan aanzienlijk worden verlengd wan-
neer het product zorgvuldig wordt behandeld, onderhou-
den, verzorgd en gebruikt en de technische grenzen vol-
gens de ontwikkelingen in wetenschap en techniek niet 
worden overschreden.

Door extreem gebruik en oneigenlijke toepassing kan de 
levensduur echter ook sterk worden verkort. De aandui-
ding van de levensduur door onze onderneming vormt 
geen aanvullende garantie.
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1. Backrest
2. Seat surface
3. Side flaps

4. Scissor lift mechanism
5. Base plate
6. Suction feet

7. Locking lever 
8. Toothed rack
9. Manual control

BELLAVITA
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Onderdelen van het product
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Productbeschrijving 

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een product van 
het merk Drive Medical. Dit robuuste en kwalitatief hoog-
waardige product helpt u om vanaf nu makkelijker in en 
uit de badkuip te kunnen stappen als u in bad gaat.

De badlift Bellavita voldoet aan de geldende normen DIN 
EN ISO 10535 : 2006 en DIN EN 60601-1:1996.

De badlift Bellavita bestaat voor het grootste deel uit 
hoogwaardige, recyclebare kunststof in lichte bouwwijze. 
Daardoor is hij probleemloos te transporteren, eenvou-
dig op te bergen en kan hij zowel thuis, in een verzor-
gingstehuis als op reis gebruikt worden. 

In de handbediening bevindt zich een lithium-ion-accu. 

Dankzij de drijvende handbediening kunt u gemakkelijk 
omlaag en weer omhoog naar de normale zitpositie be-
wegen. U kunt de badlift ook in een tussenpositie zetten. 

De aandrijfmotor en de besturingselektronica zijn water-
dicht uitgevoerd. Daardoor kan de lift ook worden ge-
bruikt tijdens het douchen in de badkuip.

Het robuuste schaaronderstel maakt een beweging om-
hoog en omlaag vanaf 6,5 tot 48 cm hoogte mogelijk. Als 
u op de Omhoog/Omlaag-toetsen drukt, zorgt de hef-
stang ervoor dat de zitting omhoog dan wel omlaag gaat.

De naar voren omklapbare, afneembare aandrijving met 
geïntegreerde rugleuning wordt in de zittingplaat geklikt 
en vergrendelt bij het naar boven gaan automatisch. On-
bedoeld omklappen van de rugleuning is daardoor uit-
gesloten.

Dankzij de geïntegreerde energiecontrole gaat de lift al-
leen omlaag als er nog genoeg energie aanwezig is om 
de lift ook weer helemaal naar boven te laten gaan. 

Bij een gemiddelde gebruiksintensiteit (1 x per dag) is het 
raadzaam om het product na 5 jaar te vervangen (afhan-
kelijk van de totale toestand van het product).

Indicatie 

Badhulpmiddelen zijn producten die het voor de gebrui-
ker mogelijk maken diens dagelijkse lichaamsverzorging 
zelfstandig uit te voeren. Zij zorgen voor een volledige 
of gedeeltelijke compensatie van beperkte of uitgevallen 
lichaamsfuncties. Met passende hulpmiddelen kunnen 
zieke of gehandicapte personen op het gebied van hygi-
ene in verregaande mate onafhankelijk zijn van hulp van 
derden. 

Badkuipliften
Badkuipliften zijn bedoeld om vanaf de hoogte van de 
badrand te worden neergelaten in de richting van de bo-
dem van de badkuip en omgekeerd. De inzet ervan komt 
in aanmerking als er bij de gebruiker aanzienlijke func-
tiebeperkingen aan de bovenste en/of onderste extremi-
teiten zijn, die zelfstandig in en uit de badkuip stappen 
resp. gaan zitten en gaan staan in de badkuip onmogelijk 
maken, en als het door gebruik van de lift weer mogelijk 
wordt om in verregaande mate zelfstandig te baden..

Voor uw veiligheid 

Let op!
Zonder gevaar baden met de badlift is alleen mogelijk als 
u de gebruiksaanwijzing aandachtig hebt gelezen en de 
aanwijzingen daarin strikt opvolgt!

Belangrijke aanwijzingen
• De badlift mag niet worden gebruikt als ladder, instap- 

of uitstaphulp buiten de badkuip, opstap- of afstap-
hulp, onderlegger, hefplatform of iets dergelijks. Hij 
mag alleen worden gebruikt voor het baden van per-
sonen in de badkuip.

• Houd kinderen en dieren hoe dan ook uit de buurt van 
de badlift.

• Neem bij storingen of beschadigingen direct contact 
op met uw speciaalzaak. Breng geen eigenmachtige 
veranderingen of aanpassingen aan de constructie 
aan. Reparaties mogen uitsluitend door geautoriseerde 
werkplaatsen of de fabrikant worden uitgevoerd. Wan-
neer u dit niet in acht neemt, komt de aanspraak op 
garantie te vervallen.

• Hefstang alleen uitschuiven als de rugleuning is 
neergelaten.

• Gebruik op hoogteadapters is voor de badlift Bellavita 
niet toegestaan.

• Bewaar het product niet direct naast warmtebronnen. 

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig! 

• Wanneer de badlift getransporteerd wordt, moet van 
tevoren de handbediening worden losgekoppeld.

• Als de lift langere tijd aan lage temperaturen is bloot-
gesteld (bijv. als hij in de winter langere tijd in een auto 
wordt bewaard), moet hij om schade te voorkomen 
vóór gebruik eerst weer op kamertemperatuur kunnen 
komen.

• Als u badolie of badzout gebruikt, let dan op de aanbe-
volen dosering. De additieven kunnen het glijgedrag 
van de hefschaar nadelig beïnvloeden.

• Gebruik voor het reinigen van de badlift geen azijn-
houdende reinigingsmiddelen!
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Aanwijzingen voor accu, voeding en handbediening:

• Gebruik de handbediening alleen voor het bedienen 
van de badlift.

• De badlift mag alleen worden bediend met een origi-
nele handbediening van Drive Medical.

• Gooi de handbediening nooit in vuur en bewaar deze 
niet in de buurt van vuur of sterke warmtebronnen.

• Maak de handbediening niet open. Als u de handbe-
diening opent, komt iedere garantie te vervallen.

• Gebruik uitsluitend de meegeleverde voeding om de 
accu in de handbediening op te laden.

• Bij beschadigingen aan de behuizing van de handbe-
diening mag deze niet meer gebruikt worden.

• Voor uw eigen veiligheid mag de voeding alleen bui-
ten de badkamer in een droge ruimte gebruikt worden. 
De voeding mag uitsluitend worden gebruikt voor het 
opladen van de meegeleverde handbediening. 

• De accu moet vóór het eerste gebruik en na elk gebruik 
van de badlift worden opgeladen! Als de accu langere 
tijd niet wordt gebruikt, moet hij ter verhoging van de 
levensduur om de 3 maanden worden bijgeladen.

• Steek geen geleidende voorwerpen (bijv. brei-
naald, metalen stift etc.) in de stekkerbus van de 
handbediening.

• Trek voordat u de voeding gaat reinigen altijd eerst de 
stekker uit het stopcontact.

• Reinig de voeding alleen met een droge doek.

• De badlift, de voeding en de accu hebben een stabiele 
constructie, maar desondanks mag u ze niet laten val-
len. Bij uitwendig zichtbare en/of hoorbare bescha-
digingen mag de badlift niet gebruikt worden. Waar-
schuw in zo’n geval uw speciaalzaak. Wij adviseren het 
adres aan het eind van deze gebruiksaanwijzing in te 
vullen!

• Lees voor meer aanwijzingen, technische details en 
adressen de complete gebruiksaanwijzing.

• Kijk in geval van een storing eerst in de bijlage van 
deze gebruiksaanwijzing onder het hoofdstuk ‘Fou-
ten opsporen’. Neem hoe dan ook de aanwijzingen en 
instructies die u daar vindt in acht. Voor uw eigen vei-
ligheid mag u de badlift niet gebruiken zolang de sto-
ring niet is verholpen. 

Belangrijke veiligheidsregels  

• Ga altijd in het midden van de lift zitten, met uw rug 
tegen de rugleuning, strek uw benen licht naar voren 
en leg uw vrije hand op de rand van de badkuip of in 
uw schoot. Met uw andere hand stuurt u de lift naar 
beneden of naar boven.

• Kom als de lift omlaag of omhoog gaat niet met uw han-
den tussen de rand van de badkuip en de lift of onder 
de zittingplaat, anders kunt u verwondingen oplopen.

• Laat ernstig lichamelijk gehandicapte of geestelijk ver-
warde personen nooit zonder toezicht in de badkuip 
achter. Ga alleen zelfstandig in bad als uw gezond-
heidstoestand dit toelaat. Anders alleen onder toe-
zicht baden.

• Vóór gebruik van de badlift moet u eerst een ‘proefrit’ 
maken (naar boven en beneden met een stop en con-
trole van de NOODSTOP-functie).

• Blijf de badlift na een storing niet gebruiken, maar laat 
hem door uw speciaalzaak repareren.

• Neem geen voorwerpen (bijv. borstels etc.) mee in de 
badkuip!

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Opmerking:
Dit product voldoet aan de beschermingseisen die in de 
richtlijn van de raad voor harmonisatie van de wettelij-
ke voorschriften van de lidstaten ten aanzien van elek-
tromagnetische compatibiliteit (EMC, IEC 60601-1-2) zijn 
genoemd. 
Het valt echter niet volledig uit te sluiten, dat er onder 
bepaalde voorwaarden een wederzijdse storing onder 
elektrische apparaten optreedt, in het bijzonder bij ge-
bruik van mobiele telefoons. Gebruik geen levensbehou-
dende of levensondersteunende apparaten in de buurt 
van de badlift, of apparaten die bij een storing een ge-
vaar voor de gebruiker kunnen opleveren. 
Zulke apparaten kunnen onder bepaalde omstandighe-
den gestoord raken of de foutloze werking van de badlift 
verstoren. Mocht u storingen of ongebruikelijk gedrag bij 
de badlift of bij in de buurt gebruikte elektrische appa-
raten constateren, stel de badlift dan buiten gebruik en 
waarschuw uw speciaalzaak.

Installatie en gebruik 

Uitpakken
Bij de levering moeten de volgende onderdelen in de 
doos aanwezig zijn:
• Aandrijfeenheid met geïntegreerde rug-

leuning en handbediening 

• Ziteenheid met zijkleppen

• Voeding

• Gebruiksaanwijzing

• 4 x zuignappen diameter 75 mm voor 
montage aan bodemplaat

 
Als een van de genoemde onderdelen ontbreekt of be
schadigd is, neem dan contact op met uw speciaalzaak.
De doos kan worden hergebruikt voor het transporteren 
of bewaren van de badlift.

Vóór de eerste ingebruikname moet de accu verplicht 
eerst worden opgeladen. Neem hiervoor beslist de aan-
wijzingen in het hoofdstuk ‘De accu opladen’ in acht.
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Eerste installatie in de badkuip 

1.   Steek de achterste zuignappen eerst met de beweeg-
lijke afsluitstop naar voren in de onderkant van de bo-
demplaat (afbeelding 1).

B

A

A )  Paddenstoelkop |  B )  Afsluitstop 

 
2.   Verschuif de paddenstoelkop van de zuignap naar 

de kleine opening toe in zijn eindpositie door er licht 
aan te draaien. Let erop dat de ontluchtingslipjes naar 
achteren wijzen (afbeelding 2).

C

C) Ontluchtingslipje

3.   Druk de afsluitstop vanaf de bovenkant in de opening 
in de plaat tot hij hiermee gelijk ligt (afbeelding 3).

4.   Zet de voorste zuignappen er op dezelfde manier in, 

hier moet u echter bovendien de ontluchtingslipjes in 

de uitsparingen in de bodemplaat drukken. Daardoor 

worden de voorste zuignappen bij het eruit tillen van 

de badlift automatisch belucht (afbeelding 4).

Badlift op de bodem van de badkuip fixeren

Let op:
De zuignappen fixeren de badlift op de bodem van de 
badkuip. Daarom moeten de zuignappen aan de onder-
kant van de badlift schoon en droog zijn wanneer de 
badlift in de eveneens schone en droge badkuip gezet 
wordt. Wij adviseren de zuignappen en de badkuip regel-
matig te reinigen met normale reinigingsmiddelen, om zo 
een optimale hechting te garanderen.

1.  Controleer of de bodem van de lege badkuip schoon is 
en of er geen antislipmatten in de badkuip liggen.

2.  Zet de ziteenheid met de aan de bodemplaat gemon-
teerde zuignappen in de lege badkuip, en wel zo dat 
de achterste zuignappen zich op de plaats bevinden 
waar de badkuip schuin omhoog begint te lopen.

3.  Steek vervolgens de aandrijfeenheid met geïntegreer-
de rugleuning, zoals getoond in afbeelding 5  6, met 
de vastzetnokjes in de lagersteunen van de ziteen-
heid.
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A

B

A) Lagersteun  |   B)  Vastzetnok

Let op! Let er goed op dat de twee vastzetnokjes in de 
lagersteunen gestoken worden.

4.   Klap nu met uw andere hand de rugleuning aan de 
handgrepen omhoog (afbeelding 78) en beweeg 
deze zo ver naar achteren, tot de aandrijfeenheid te-
gen de aanslag van de bodemplaat aanligt.

C

 
C) Handgreep

8

Opmerking: Als de wand van de badkuip aan de kant 
van de rugleuning verticaal loopt en de rugleuning 
daardoor tegen de wand van de badkuip zou kunnen 
stoten, moet de lift buiten de badkuip worden opge
steld en in de hoogste stand worden gezet voordat de 
lift in de badkuip wordt geplaatst. Het kan dan wel zijn 
dat de rugleuning tijdens het baden niet meer schuin 
kan worden gezet, omdat de afstand tussen rugleuning 

en badkuipwand te gering is.
5.   Let erop dat de hefstang correct in de opname zit.

Zorg ervoor dat de rode vergrendelingshendel zich in de 
juiste positie bevindt (afbeelding 9 10).

Goed

Fout 

6. Sluit de handbediening aan op de badlift. Steek hier-
voor de stekkerbus aan de spiraalkabel van de hand-
bediening op de stekker, tot de vergrendeling voel
baar vastklikt en de rode ring aan de stekker niet meer 
zichtbaar is. Dan is de badlift klaar voor gebruik (afbeel
ding 11).

11
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Bekledingen aanbrengen / verwijderen 

De bekledingen kunnen moeiteloos aangebracht en ver
wijderd worden.

Voor het bevestigen van de bekleding legt u de bekle-
ding met de zijden op de juiste plek op de rugleuning-
plaat / op de zitting en drukt u de bevestigingsknoppen 
helemaal in de betreffende gaten van de rugleuningplaat 
/ zittingplaat en zijkleppen (afbeelding 12  15).

12 13

Zittingbekleding Rugleuningbekleding

14

Zittingbekleding

15

Rugleuningbekleding

De badlift kan ook zonder zittingbekleding gebruikt worden.

Voor het verwijderen van de bekledingen trekt u de twee 
bevestigingsknoppen van onderen met twee vingers uit 
de gaten.

Hoofdsteun aanbrengen (optioneel)

Steek de twee stangen van de hoofdsteun in de ope-
ningen boven in de aandrijfeenheid. De gewenste hoog-
te kan traploos worden ingesteld (afbeelding 16  18 ).

16 17

18

De handbediening

De capaciteit van de volle accu is, afhankelijk van het ge-
wicht van degene die in bad gaat, voldoende om maxi-
maal 6 keer te baden. Tijdens het baden brandt het con-
trolelampje op de handbediening groen.

Wanneer de lading van de accu tot een bepaalde waarde 
is gedaald, verandert de kleur van het lampje in geel en 
knippert het lampje langzaam. Dit geeft aan dat u nog ca. 
1 keer kunt baden. Daarna moet de accu volgens instruc-
tie worden opgeladen.

Als u de badlift blijft gebruiken tijdens de geel-fase van 
de accu, dan kan het gebeuren dat de kleur van het 
lampje van geel verandert in snel knipperend rood. Dit 
heeft tot gevolg dat de lift alleen nog naar boven gaat, 
zodat hij veilig uit de badkuip getild kan worden. 

De accu moet nu volgens instructie direct met behulp van 
de meegeleverde voeding worden opgeladen.

GROEN lampje: lift klaar voor gebruik.

GEEL lampje:  lift beperkt klaar voor gebruik, nog 
slechts 1 keer baden. Accu moet worden opgeladen.
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ROOD lampje:  lift niet meer klaar voor gebruik, gaat 
alleen nog naar boven. Accu moet direct worden opge-
laden.

NOODSTOPknop (rood):
Mocht u zich ooit in een noodsituatie bevinden, waarin 
het noodzakelijk is om de badlift tot stilstand te brengen, 
druk dan op de rode NOODSTOP-knop (afbeelding 19). 

Om de badlift weer te activeren, drukt u opnieuw op de 
groene inschakelknop. Als er geen knoppen worden in-
gedrukt, schakelt de handbediening zichzelf automatisch 
na 30 minuten uit. Als u de badlift zelf wilt uitschakelen, 
drukt u op de rode knop op de handbediening (controle-
lampje gaat uit).

• Omlaag-knop (blauw) 

• NOODSTOP-knop 
(rood) 

• Controlelampje (LED) 

• Omhoog-knop (geel) 

• Inschakelknop (groen)

19

Bediening tijdens het baden

1.  Let er voordat u de badlift in gebruik neemt op dat 
de handbediening via de stekkerverbinding correct 
op de badlift is aangesloten. Dit is het geval wan-
neer de rode ring aan de stekker niet meer zichtbaar 
is (afbeelding 20).

 

20

2. Druk op de handbediening op de inschakelknop 
(groen). Het controlelampje brandt nu groen.

3. Druk nu op de Omhoog-knop (geel). De rugleuning 
zwenkt nu eerst in de rechtopstaande positie. Vervol-
gens gaat de lift tot aan het eindpunt naar boven en 
schakelt automatisch uit. Als u de knop loslaat stopt de 
lift, zodat u deze ook in een tussenpositie kunt zetten.

4. Klap de zijkleppen uit tot deze tegen de rand van 
de badkuip aanliggen. Beweeg de lift slechts zo 
ver naar boven dat de zittingplaat zich op dezelfde 
hoogte als de rand van de badkuip bevindt en de 
zijkleppen een horizontaal vlak vormen. 

Belangrijk: De zijkleppen moeten plat op de badkui
prand liggen. 

5. Zet de te baden persoon op de badlift.

6.  Om de badlift omlaag te laten gaan, drukt u op de 
Omlaag-knop (blauw). De lift gaat nu eerst tot aan 
het eindpunt omlaag. Vervolgens zwenkt de rugleu-
ning automatisch naar achteren. In de eindpositie 
schakelt de aandrijving automatisch uit. Als u de 
knop loslaat stopt de lift, zodat u deze ook in een 
tussenpositie kunt zetten.

Let op! Laat de blauwe knop direct los als de rugleuning 
tegen de achterwand van de badkuip stoot.

7. Zodra u klaar bent met baden, drukt u op de Om-
hoog-knop (geel) op de handbediening om de lift 
weer op de geschikte hoogte (max. bovenste eind-
punt) te zetten. Let erop dat de zijkleppen niet ach
ter eventueel aanwezige badkuipgrepen blijven 
hangen. 

8. Haal de persoon naar de zijkant toe uit de badkuip. 
 

Als de handbediening niet meer bediend wordt, schakelt 
deze automatisch na 30 minuten uit. Als u de badlift zelf 
wilt uitschakelen, drukt u op de rode knop op de handbe-
diening (controlelampje gaat uit).

Aanwijzingen: 

Leun bij het omlaag en omhoog gaan tegen de rugleu
ning en leg daarbij uw handen in uw schoot.

Als de lift in de badkuip achterblijft, dan moet nu de 
handbediening met de geïntegreerde accu losgekop
peld en opgeladen worden. Daardoor wordt vermeden 
dat de accu onbedoeld leegloopt.
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Uit de badkuip nemen

Beweeg de badlift met behulp van de handbediening 
eerst helemaal naar beneden en laat daarbij de rugleu-
ning helemaal naar achteren zwenken, tot de aandrijving 
vanzelf stopt in de eindpositie (afbeelding 21). Let erop 
dat de rugleuning daarbij niet tegen de wand van de bad-
kuip stoot. Koppel vervolgens de handbediening los.

1.      Klap de zijkleppen naar binnen op de zitting. 

2.     Klap de rugleuning naar voren. Gebruik de grepen 
aan de aandrijfeenheid om de rugleuning vast te 
houden.

21

3.     Zorg er beslist voor dat de hefstang steeds volledig 
is ingeschoven (afbeelding 23).

22

Fout

23

Goed

 
2.     De aandrijfeenheid kan nu in de richting van de pijl 

van het zitonderstel worden afgetrokken.
 
Opmerking: De aandrijfeenheid kan er alleen onder 
een bepaalde hoek worden afgehaald. Daardoor kan 
deze in helemaal naar voren geklapte toestand niet 
meer van de ziteenheid worden losgetrokken, omdat 
de aandrijfeenheid dan weer vergrendeld is. Zet de 
rugleuning in de hoek zoals getoond in afbeelding 24 
en verwijder vervolgens de aandrijfeenheid in de rich
ting van de pijl van het zitonderstel.

4.    Maak de twee achterste zuignappen aan de bodem-
plaat los door aan de lipjes te trekken. Til vervolgens 
de bodemplaat aan de achterkant op, waardoor de 
voorste zuignappen automatisch belucht worden en 
loslaten. Til nu de ziteenheid uit de badkuip. 

24

Onderhoud en verzorging 

Onderhoud van de badlift

De badlift is uitgerust met onderhoudsvrije lagers en 
loopvlakken. Daardoor is er geen smering nodig.

Ten minste om de 6 maanden dient een periodieke 
controle (kijkinspectie door de gebruiker) van de com
plete badlift te worden uitgevoerd. Deze omvat een 
kijkinspectie van met name de dragende delen en de vei-
ligheidsvoorzieningen, en daarnaast alle noodzakelijke 
functiecontroles. 
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Als u hierbij defecten, slijtage of andere schade consta-
teert die de veiligheid van de lift in gevaar brengen, moet 
de badlift buiten gebruik worden gesteld en moeten de 
mankementen verholpen worden. Reparaties moeten 
worden uitgevoerd door geschikte en passend gekwalifi-
ceerde personen, die op grond van hun opleiding, kennis 
en praktische ervaring dergelijke reparaties naar beho-
ren kunnen uitvoeren. 

Laat reparaties alleen uitvoeren door een geautoriseerde 
speciaalzaak. 

Let op: De handbediening mag alleen door de fabrikant 
van de badlift worden geopend!

Reiniging 

De lift moet direct na gebruik worden schoongemaakt (bij 
voorkeur afsproeien met heet water), om de badlift in een 
perfecte toestand te houden. Om de badlift te reinigen, 
moet deze elke keer na het baden grondig worden afge-
sproeid. Gebruik voor het reinigen van de badlift (zonder 
bekledingen) normale huishoudelijke reinigingsmiddelen 
zonder schuurmiddelen en normale desinfectiemiddelen. 

Verzorging van de bekledingen 

Het materiaal van de afneembare bekledingen is hygië-
nisch vanwege het gladde oppervlak en de antibacterië-
le eigenschappen. 

De verzorging van de bekledingen vraagt om regelmati-
ge reiniging met de hand of in de wasmachine op 60° C. 
Gebruik een niet-biologisch wasmiddel zonder enzymen. 
Houd er rekening mee dat door oliehoudende badad-
ditieven, die u tijdens het baden gebruikt, de bekleding 
kan verkleuren. Ook als u de bekledingen niet regelma-
tig reinigt, kan dit verkleuringen veroorzaken. 

Opmerking: Verkleuringen van de bekledingen vallen 
niet onder de garantie, omdat dit slijtageonderdelen 
zijn.

• De bekledingen kunnen er voor reini-
ging heel eenvoudig worden afgehaald.

• Doe de bekledingen niet in de dro-
ger, maar hang ze te drogen.

• Daarnaast wordt geadviseerd een nor-
maal desinfectiemiddel te gebruiken.

• Neem de informatie van de fabrikant in acht!

Montage van nieuwe kussenstoppen 

aan de bekleding van de badlift 

Steek eerst de nieuwe stop van boven door het gat in het 
kussen en druk er vervolgens aan de onderkant de schijf 
op ter versteviging (afbeelding 25  26).

25

26

Onderhoud en verzorging 

Onderhoud van de voeding
De voeding is onderhoudsvrij. De behuizing mag alleen 
met oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen of een licht 
vochtige doek gereinigd worden. Let er daarbij op dat er 
geen vocht de voeding binnendringt. Zorg ervoor dat de 
voeding helemaal droog is voordat u deze weer in ge-
bruik neemt. Bewaar de voeding indien nodig een paar 
uur zonder stroomtoevoer op een droge en goed geven-
tileerde plaats.

Let op:
Voor het reinigen van de voeding moet deze hoe dan 
ook volledig van het stroomnet worden gescheiden 
door de stekker uit het stopcontact te trekken.

De accu opladen
Laad de accu voor elk gebruik helemaal op. De spanning 
die op de voeding vermeld staat moet overeenkomen 
met de spanning van uw stroomnet. 
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1.    Steek de stekker van de voeding zo ver in de stekker-
bus aan de spiraalkabel van de handbediening tot de 
stekker vastklikt.

2.   Steek de voeding in een stopcontact.

3.    Het rode controlelampje op de handbediening blijft 
rood branden tot de accu is opgeladen. Daarna gaat 
het lampje groen branden. Als de accu helemaal 
moet worden opgeladen, laat u de accu nog een tijd 
aangesloten op de voeding. De besturing van de voe-
ding stopt na ca. 4 uur met opladen. Daardoor wordt 
overmatig opladen van de accu vermeden.

4.    Trek de voeding uit het stopcontact.

5.    Trek de stekker van de voeding uit de stekkerbus op 
de handbediening. 

Belangrijke aanwijzingen:
Mocht het controlelampje voor de acculading na 
het aansluiten van de handbediening niet gaan 
branden, controleer dan de volgende punten:

• Kwaliteit van de verbindingen (stekker hele-
maal in de stekkerbus gestoken).

• Handbediening, spiraalkabel met stekkerbus en 
laadkabel op beschadigingen controleren.

Opmerking:
Mocht de voeding beschadigd zijn, stuur deze dan ter 
controle terug naar de leverancier.

Transport / mobiel gebruik 

Bij mobiel gebruik moet bovendien op het volgende wor-
den gelet:

1.    De handbediening moet van de badlift losgekoppeld 
en apart getransporteerd worden.

2.    Voorkom dat de badlift tijdens transport (bijv. in een 
auto) gaat schuiven.

3.    Als de in de handbediening geïntegreerde accu aan 
lage temperaturen wordt blootgesteld (bijv. als deze 
in de winter in de auto wordt bewaard), laat de accu 
dan eerst weer op kamertemperatuur komen en laad 
hem indien nodig op.

4.    Let er bij het tillen van de gewichten op dat de ziteen-
heid ca. 5,5 kg en de aandrijfeenheid (zonder hand-
bediening) ca. 3,8 kg weegt.

Transport in gedeelde toestand
Zit- en aandrijfeenheid kunnen gemakkelijk aan de twee 
grepen worden gedragen.

27

Transport in vergrendelde toestand
De badlift kan ook als complete eenheid getransporteerd 
worden.

28
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10° – m

ax. 5
0

°

700 mm

310 mm

350 mm

320 - 360 mm

640 mm

65 mm

Max. 140 kg

480 mm

560 mm

420 mm

Verwijdering 

Mocht u het product niet meer nodig hebben, neem dan 
contact op met uw speciaalzaak of breng het product 
naar uw plaatselijke afvalinzamelpunt.

Verpakkingen en gebruikte apparaten moeten volgens 
de geldende wettelijke bepalingen worden afgevoerd 
naar de afvalverwerking. Apparaten die onder de Duit-
se Elektro- und Elektrogerätegesetz (Wet inzake elektri-
sche en elektronische apparaten, ElektroG) vallen, staan 
bij de stichting ‘Elektro-Altgeräte-Register’ (Register voor 
gebruikte elektrische apparaten) geregistreerd als medi-
sche hulpmiddelen voor de professionele gebruiker B2B.

Ons registratienummer is: DE 33275322

Totale lengte 830 mm 

Totale breedte 700 mm

Breedte zitting 380 mm

Diepte zitting 420 mm

Totale lengte zittingplaat 570 mm

Zithoogte min.  65 mm

Zithoogte max. 480 mm

Hoogte rugleuning  640 mm

Breedte rugleuning 320 - 360 mm

Verstelling rugleuning 10° - 50°

Breedte bodemplaat 310 mm

Lengte bodemplaat 560 mm

Belasting max.  140 kg

Totaal gewicht, zonder  
handbediening 

9,3 kg

Totaal gewicht, incl.  
handbediening 

9,7 kg

Temperatuur – 10° C ......+ 40° C

Relatieve luchtvochtigheid 10 .............. 100%

Luchtdruk 700 hPa ..... 1060 hPa

Temperatuur +10° - +50°

Relatieve luchtvochtigheid 10 .............. 100%

Luchtdruk 700 hPa ..... 1060 hPa

Technische gegevens Omgevingscondities voor gebruik

Omgevingscondities voor transport 

en opslag 


