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TRAPLIFT BEDIENEN MET DE AFSTANDSBEDIENING 
Richt de afstandsbediening op de traplift. Gebruik de knoppen OP en NEER om de traplift naar u toe 

te brengen. Druk op de juiste knop en houd deze ingedrukt. De traplift reageert binnen 2 seconden.  
Laat de knop niet los tot de traplift stopt. 
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IN-/UITSTAPPEN: VOETENBORDES EN STOEL DRAAIEN
Klap het voetenbordes en de armleuningen uit. Wilt u de stoel draaien om veilig plaats te nemen?  

Duw dan de hendel rechts van de stoel (onder de gordel) naar beneden. Draai de stoel 90 graden naar u toe.  
Neem plaats en doe de veiligheidsgordel om. Draai de stoel met de hendel weer terug naar de normale stand. 

 
LET OP: Stapt u uit? Draai dan altijd de stoel weer terug naar de normale  
stand. Anders kan de lift niet bediend worden met de afstandsbediening.
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TRAPLIFT BEDIENEN VANUIT DE STOEL
Aan het einde van de armleuning bij uw hand vindt u de 

bedieningsknop. Duw de knop in de richting waar u naartoe wilt.  
De traplift maakt een pieptoon en reageert binnen 2 seconden. Houd 
de bedieningsknop op de armleuning ingedrukt. De lift stopt automatisch op 
het eindpunt. Stopt de lift doordat u de knop te vroeg loslaat? Laat de knop 
dan even los en druk hem opnieuw in.  
 
LET OP: Zorg dat de lift op het uiterste einde van de rails staat 
voordat uitstapt. Anders kan de accu van de lift niet opladen.
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OBSTAKELS OP DE TRAP?
Geen probleem. De traplift stopt automatisch door 

middel van veiligheidssensoren. Zodra het obstakel verwijderd is, 
kunt u de traplift weer bedienen.
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VEILIGHEIDSGORDEL OMDOEN
Nadat u plaats neemt in de stoel, doet u direct de gordel om rond 

uw middel. Controleer altijd de gordel voordat u de lift in beweging brengt. 
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HANDLEIDING TRAPLIFT

SCAN ME

BEKIJK DE  
INSTRUCTIEFILM



VEELGESTELDE VRAGEN
1. Wat als de stoel niet recht staat?    De traplift zal niet functioneren.

2.   Wat als een traplift blijft piepen?    De traplift staat niet maximaal boven of beneden. 
3.    Wat als meerdere trapliften tegelijkertijd piepen?       De trapliften krijgen geen stroom. Controleer de zekeringen.
4.    Wat als de traplift niet reageert op de afstandsbediening?      Controleer of u goed op de sensor richt,  

of de zitting recht staat of vervang de batterij van de afstandsbediening.
5.   Het touwtje van de afstandsbediening is te kort om de lift naar boven/beneden te gaan. Wat nu?       

Als u op de stoel zit, gebruikt u de bedieningsknop op de armleuning bij uw hand.

Is uw vraag niet beantwoord? Neem contact op met +31(0) 182 74 40 50 
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RECO Lift Solutions B.V. 
Containerweg 2a 
2742 RA Waddinxveen
Nederland

info@reco-lift.eu
+31(0) 182 74 40 50
www.reco-lift.eu

(FOUT)MELDINGEN
 Aan de zijkant van de traplift zit een display (bij de rails, zie afbeelding 7). Het display geeft met een code 
weer wat op dat moment de status is van de lift. Controleer de code aan de hand van de onderstaande uitleg. 
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De lift wordt opgeladen. Hoe hoger het getal, hoe voller de accu.C 1 - 5

De lift ontvangt geen stroom of staat in slaapstand.

A 2 - 5 De lift verplaatst zich naar boven of beneden.

E 1 De onderste veiligheidssensor van de voetsteun is ingeschakeld. Verwijder het obstakel 
en bedien de lift opnieuw.

E 2 De bovenste veiligheidssensor van de voetsteun is ingeschakeld. Verwijder het obstakel 
en bedien de lift opnieuw.

E 4 De veiligheidssensor aan de onderzijde van de lift is ingeschakeld. Verwijder het 
obstakel en bedien de lift opnieuw.

E 5 De veiligheidssensor aan de bovenzijde van de lift is ingeschakeld. Verwijder het 
obstakel en bedien de lift opnieuw.

E 6 De stoel staat niet in de juiste positie. Zet de stoel recht en bedien de lift. opnieuw.

E 7 De batterij is bijna leeg. Verplaats de lift naar het dichtstbijzijnde laadpunt en laad de 
lift minimaal 1 uur op.

Bel RECO Lift Solutions: +31(0) 182 74 40 50H 1 - 2

Bel RECO Lift Solutions: +31(0) 182 74 40 50F 1 - 7

A 1 De lift staat niet geheel boven of beneden en wordt hierdoor NIET 
opgeladen. U hoort een piepsignaal.


