Maxi Twin

Verkorte gebruiksaanwijzing
1. Breng de tilband aan rond de cliënt (zorg dat u de juiste maat gebruikt).
2. Positioneer de Maxi Twin op de juiste plaats om de cliënt te verplaatsen en
zorg daarbij dat het brede deel van het tiljuk zich op of net onder
schouderhoogte bevindt. Open, zo nodig, de poten van het onderstel.
3. Bevestig de tilbandbevestigingsclips aan de bijbehorende bevestigingspunten
op het tiljuk.
4. Breng de cliënt met behulp van de afstandsbediening omhoog en plaats de
cliënt met behulp van de positioneringshendel in liggende positie.
5. Sluit de poten van het onderstel en verplaats de cliënt naar stoel, bed of toilet.
6. Breng de cliënt omlaag en stel de positioneerhendel bij om de cliënt in een
geschikte positie te brengen.
7. Maak de tilbandbevestigingsclips los.
8. Verwijder de Maxi Twin en zorg daarbij dat de cliënt de tillift niet met de voeten
of andere lichaamsdelen raakt.
9. Verwijder de tilband.
Lees voordat u de Maxi Twin in gebruik neemt, altijd de volledige
gebruiksaanwijzing bij uw Maxi Twin. Deze bevat volledige beschrijvingen en
instructies over de bediening van de tillift, het veilig bevestigen van de
tilbanden, het opladen van de accu en het onderhoud van de Maxi Twin.
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Zwenkwielen zonder rem (vóór)
Elektrisch kanteljuk
Afstandsbediening
Ophangpunt afstandsbediening
Accu

10. Aandrijving tillift
11. Noodstopknop/Resetknop
12. Knop voor omlaag brengen bij
systeemuitval

Voor overige accessoires, zie de gebruiksaanwijzing en onderhoudsinstructies.
ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö
Sweden

