
 
   Praktische richtlijnen tijdens het opstellen van de  lift  
 

•  Gebruik steeds werkhandschoenen tijdens het opstell en. 
•  De hoek van de ladder mag nooit kleiner zijn dan 70 °. 
•  De ladder altijd bovenaan vastmaken en ondersteunen  met 

steunbuis. 
•  Het is verboden de ladder te beklimmen en nooit op het 

meubelplateau gaan staan. 
•  Tijdens het installeren de kabel altijd gespannen h ouden zodat 

de veiligheid aan de motor contact geeft. 
•  Altijd beide stekkers van de afstandsbediening en d e 

automatische stop insteken. 
 
 
Opstellen van de ladderlift. 

•  Ladder met kopstuk omhoog hijsen. (Foto 1) 
•  Aan de bovenkant moet steeds het laddergedeelte kom en dat 

voorzien is van de stopschakelaar en het kopstuk.  
•  Steeds langs de onderzijde de ladders toevoegen tot  de gewenste 

hoogte bereikt is, hou rekening met de verschillend e lengte van 
de ladders. (foto 2) 

•  De ladders aan elkaar bevestigen door middel van bi jgevoegde 
bouten.(De ronding van de bouten en de rondsels ste eds aan de 
buitenzijde plaatsen en enkel handvast draaien). (F oto3) 

          �                     �                    � 

                  
     
          

    



 

• Vervolgens in het raam of aan de balustrade van het balkon de 

ladder met kopstuk vastmaken met een lint. (foto 4) 

• Motor als laatste toevoegen langs de de achterkant van de 

ladder.(Foto 5)  

• Belangrijk ! NOOIT de kabel tussen de sporten van de ladder 

steken. 

• De kabels van de afstandsbediening en automatische stop in de 

stopcontacten van de motor steken.( Foto6) 
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• Contact van automatische stop op bovenste ladder bevestigen met 

vergrendelbout, niet demonteren. (Foto7) 

• Met de afstandsbediening de kabel (met haak) ontspannen en deze 

geleiden met de koord en rond het wieltje op de bovenste ladder 

tegen de klok in laten teruglopen naar de slede onderaan. 

(Foto8,9) 

• Vervolgens de haak van de kabel aan het oog van de slede 

bevestigen. (Foto 10) 

• Zorg dat de kabel altijd gespannen blijft bij het afwikkelen. 
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MMMeubelplatform bevestigen op 

slede en horizontaal brengen met verstelbare poten onderaan.  

  (Foto10,11 ) 

• Alle pennen borgen met splitpennen. 

• Zijwanden bevestigen aan meubelplatform (horizontaal en/of 

verticaal). (Foto12,13,14,15) 



• Met de afstandsbediening kan u nu het meubelplatform bedienen in 

2 verschillende snelheden. 
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Afbreken ladderlift. 

• Gebruik steeds werkhandschoenen tijdens het afbreken. 

• Meubelplatform van de slede nemen.  

• Kabel ontkoppelen van slede en steeds gespannen houden met de 

koord laten oprollen met de afstandsbediening. 

• Steeds de kabel gespannen houden tijdens oprollen. 

• Haak aan de veer op de motor bevestigen, niet opspannen. 

• Elektrische draden ontkoppelen en motor afnemen. 

• Ladder aan onderzijde losmaken en ladder per ladder demonteren. 

• Terug de lift in de aanhangwagen op de juiste manier inladen 

           
             

 

                    


