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RECO Lift Solutions
RECO Lift Solutions is een van de grootste spelers als het gaat om tijdelijke trapliften in openbare 
trappenhuizen. Ongeacht de oorzaak en duur van liftstilstand, wij zorgen ervoor dat liftgebruikers 
mobiel blijven.

Van 1 etage tot en met 20 etages en meer, met onze noodliften en trapliften vloot zorgen wij voor 
oplossingen op maat. 

Mocht het onverhoopt voorkomen dat er een storing optreedt dan staan wij natuurlijk 24/7 voor u 
klaar. U kunt ons bereiken op tel: 0800 – 7775438.

Met vriendelijke groet,

Het team van RECO Lift Solutions.
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Zorg dat de trap vrij is van obstakels alvorens u de traplift  oproept. Om de traplift op te 
roepen gebruikt u de afstandbediening welke zowel boven als beneden bij elke traplift 
hangt. Richt de afstandbediening op de traplift en houdt de knop stevig ingedrukt, de 
traplift zal binnen 2 seconden reageren. Laat de knop niet los totdat de traplift uit zich-
zelf boven of onder gestopt is.
• Druk op de knop NEER tot de traplift helemaal beneden is. 
• Druk op de knop OP tot de traplift helemaal boven is. 

1. Afstandsbediening
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Voor u de traplift in beweging zet moet u eerst de gordel om doen in verband met uw 
veiligheid. U bent nu klaar om de traplift in beweging te zetten.

2. Veiligheidsgordel
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De bedieningsknop voor omhoog/omlaag bevindt zich aan het einde van de leuning. 
Om de traplift te laten bewegen duwt u de knop in de richting waar u naar toe wilt. De 
traplift maakt en pieptoon en zal binnen 2 seconden reageren. Houdt de knop vast 
totdat u veilig boven of beneden bent aangekomen, vervolgens kunt u de knop loslaten. 
Mocht u tijdens de rit de knop onverhoopt loslaten dan stopt de lift. Geen zorgen, druk de 
knop weer in en houdt deze ingedrukt, u kunt uw weg weer vervolgen.

3. Bedieningsknop
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Obstakels tussen de traplift en de trap? Geen probleem de traplift stopt automatisch door 
middel van de veiligheidssensoren. Zodra het obstakel verwijderd is kunt u de bedienings-
knop op de traplift weer indrukken en uw weg vervolgen.

4. Obstakels?
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De traplift stopt automatisch zodra hij bovenaan de rail is. De stoel kan gedraaid worden 
om gemakkelijker uit te stappen. Om de stoel te draaien, duwt u de uitstap/draai-hendel 
naar beneden. De stoel kan 45/90 gedraaid worden. Let op: zet de stoel na gebruik te-
rug in de normale stand om uw medegebruikers ook van de stoel gebruik te laten maken. 

5. Uitstap/draai-hendel
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Aan de zijkant van de traplift zit een display, zie nummer 6 (pagina 1).  
Op het display kunt u zien welke code er aangegeven wordt bij een storing. 
Hieronder de code verklaringen.

6. (Fout)meldingen

De traplift ontvangt geen stroom of staat in de slaapstand.

De traplift staat niet geheel boven of beneden stil en wordt hierdoor niet opgeladen en 
maakt dit kenbaar met een        piepsignaal.

De traplift staat geheel boven of beneden en wordt geladen.

De traplift is geheel opgeladen.

Er is een fout opgetreden tijdens het opladen, bel 0800-777 5438.

Eén van de veiligheidssensoren is aangesproken, verwijder het obstakel en bedien de 
traplift opnieuw.

De stoel staat niet in de rijpositie, zet de stoel recht en bedien de traplift opnieuw.

De accu is leeg, verplaats de traplift naar het dichtstbijzijnde laadpunt (uiterst boven of 
beneden) en laadt de traplift minimaal 1 uur op.

Schakel de traplift met de zwarte schakelaar uit en schakel deze na 30 seconden weer 
in. Mocht de lift het niet doen, bel dan 0800-7775438

Er doen zich meerdere storingen tegelijkertijd voor, schakel de traplift uit met de   
zwarte schakelaar. Zet de traplift weer aan met de schakelaar. Sluit alle storingen 
met een E nummer uit en laad de traplift vervolgens minimaal een uur op. Storing niet 
verholpen, bel dan 0800-7775438
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1. Wij voorzien u kosteloos van rolstoelen/rollators zodat u te allen tijde mobiel blijft.

2. Uw boodschappen kunnen gewoon met u mee op de traplift.

3. Wij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag voor u bereikbaar mochten er storingen 
zijn. U kunt ons bereiken op: 0800 - 777 5438.

4. Mocht het noodzakelijk zijn dan zorgen wij dat er binnen 4 uur een monteur bij u 
ter plaatse is.

5. Onze trapliften kunnen maximaal 127 kg dragen.

6. Wanneer de stoel niet recht staat zal de traplift niet functioneren.

7. Veel gestelde vragen

Extra services RECO Lift Solutions:

• Gratis rollator/rolstoel.

• Veiligheid staat voorop bij onze trapliften (gekeurd en gecontroleerd).

• Digitale demo film van onze trapliften staat op onze website (www.reco-lift.eu) en 

kunt u eventueel bij ons opvragen op usb stick.
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8. Extra informatie
Wees geduldig, de traplift heeft even de tijd nodig om in beweging te 
komen en u op uw bestemming te brengen.

Maximaal gebruikers gewicht 127 kg.

In noodgevallen bel: 0800 - 7775438

Wanneer de traplift niet wordt gebruikt dient deze uiterst boven / beneden 
te staan, zo wordt de accu opgeladen.

De stoel, armleuningen en voetsteun graag na gebruik weer opklappen 
zodat er meer ruimte is op de trap. De lift blijft met de afstandsbediening 
oproepbaar.
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