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Controlelijst Lexa Pro         
       

    

Datum 
    

Ordernummer 
    

Serienummer 
    

 
    

 
JA NEE NVT EVT. TOELICHTING 

Functies gecontroleerd 
(werkt AB, hoog/laag etc.) 

    

Etiketten aanwezig 
    

Schoon afgeleverd 
    

Accu opgeladen 
    

Afstandsbediening 
    

Laadsnoer 
    

Gebruiksaanwijzing 
bijgevoegd 

    

Toebehoren geleverd 
(tilband etc.) 

    

Bijzonderheden 
    

 
    

 
    

 
    

 
 
Controle uitgevoerd door: 
 
Bedrijf:     Naam:      Paraaf: 
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Introductie           
 
Gefeliciteerd met uw aanschaf van een Lexa tillift! 
 
Wij zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u efficiënt en met plezier vele jaren met dit 
product kunt werken. Human Care Nederland bestaat al sinds 1996 en heeft vanaf het begin kwaliteit 
van product en dienst boven alles gesteld. Zo zijn wij sinds 1999 in het bezit van het ISO 9001 
certificaat en dragen al onze producten het CE keurmerk. Wij hopen dan ook dat u dit zelf ervaart in 
het dagelijkse gebruik van dit product. 
 
Directe communicatie met onze eindgebruikers vinden wij van essentieel belang. U, onze 
eindgebruiker, bent namelijk diegene die de meest waardevolle terugkoppeling kan geven over hoe 
wij onze producten en diensten kunnen blijven verbeteren. Wij nodigen u dan ook uit om met ons in 
contact te treden indien u een suggestie/opmerking/klacht/etc. heeft. 
 
Als laatst willen wij u wijzen op de mogelijkheden die u op onze website www.humancare.nl zult 
aantreffen. Naast elektronische documenten (zoals eventuele latere versies van 
gebruiksaanwijzingen) treft u ook informatie aan over andere producten en Human Care nieuws. 
 
Met vriendelijke groet,  
Human Care Nederland B.V. 
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Algemene informatie          
 
De Lexa tillift is een verrijdbare personen tillift. 
 
Een verrijdbare personen tillift type Lexa is een hulpmiddel welke uitsluitend bedoeld is voor het 
heffen, verplaatsen en neerdalen van personen (een tilhandeling of transfer genoemd). De 
verrijdbaarheid van de Lexa voorziet in de mogelijkheid een persoon te verplaatsen tussen 
bijvoorbeeld bed en rolstoel. 
 
De Lexa wordt toegepast voor het maken van een transfer van personen in één ruimte; bijvoorbeeld 
van bed naar rolstoel of tussen verschillende ruimtes zoals slaapkamer en badkamer. 
 
De tillift bestaat uit een U-vormig onderstel met op elke hoek wielen. 
 
Op het onderstel staat een mast. Aan de mast is een hefarm bevestigd welke hoog en laag bewogen 
kan worden. De hefarm beweegt langs de mast omhoog en omlaag. Aan de arm is aan het tiljuk 
bevestigd. Aan het tiljuk wordt de tilband bevestigd. 
 
De Lexa wordt toegepast bij particulieren, instellingen voor gehandicaptenzorg, verzorgings- en 
verpleeghuizen, ziekenhuizen, maar ook in zwembaden en snoezelruimtes. 
 
Bedoelt gebruik 
De Lexa tillift is bedoeld om een persoon tot 275 kg te tillen. De persoon wordt door middel van een 
personen tillift omhoog of omlaag getild. De Lexa kan bedient worden door een enkele verzorg(st)er. 
 
De Lexa tillift is een verrijdbare en translerende tillift waarmee personen getransfereerd kunnen 
worden van bijvoorbeeld bed naar (rol)stoel en andersom. Deze tilmomenten kunnen in één ruimte 
plaatsvinden of in meerdere ruimtes, waarbij de afstand met de Lexa overbrugd wordt. 
 
De Lexa heeft een grote uitlading. Dit betekent dat de Lexa een groot bereik heeft: ver kan tillen. Dit 
is belangrijk om een persoon voldoende achterin een (rol)stoel te positioneren. De Lexa heeft een 
grote slaglengte (hoog/laag tillen), daardoor is de Lexa een veelzijdige tillift en kan deze in veel 
situaties ingezet worden. 
 
Lees vóór gebruik eerst de instructiehandleiding voor zowel de patiëntentillift als de tilaccessoires 
door. Het tillen en verplaatsen van een persoon houdt altijd een bepaald risico in. Het is belangrijk 
om de inhoud van de instructiehandleidingen volledig te begrijpen en ernaar te werken. Het 
apparatuur mag alleen gebruikt worden door getraind personeel.  
 
Neem bij twijfel of vragen contact op met Human Care of uw dealer.   
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Veiligheidsinstructies         
 
LET OP!  
Deze gebruikshandleiding bevat belangrijke informatie voor de gebruiker van dit product. Eenieder 
die het product gebruikt, moet de inhoud van de gebruikershandleiding doornemen en volledig 
begrijpen en zich eraan houden. Denk eraan de gebruikershandleiding te bewaren op een plek waar 
deze altijd beschikbaar is voor de personen die het product gebruiken.  
 
Waarschuwing!  
Bepaalde omstandigheden en omgevingen kunnen een correct gebruikt van de mobiele tilliften 
beperken, bijv. drempels, ongelijke vloeren, allerlei obstakels en extra dik tapijt. Deze 
omstandigheden en omgevingen kunnen ervoor zorgen dat de wielen van de mobiele tillift niet goed 
rollen, dat er mogelijk onbalans is in de mobiele tillift en/of een grotere krachtinspanning van de 
zorgverlener nodig is. Wanneer u niet zeker weet of uw zorgomgeving voldoet aan de eisen voor een 
correct gebruik van de mobiele tillift, kunt u voor hulp en advies contact opnemen met de 
vertegenwoordiger van Human Care.  
 
Algemene voorzorgsmaatregelen  
• Bevestig de tilband ALTIJD volgens de bijhorende instructies van de meegeleverde tilband.  
• Controleer ALTIJD of de veilige werkbelasting van de tillift geschikt is voor het gewicht van de 
   patiënt.  
• Voer de tilwerkzaamheden ALTIJD uit volgens de instructies in de gebruikershandleiding.  
• Maak NOOIT een bedienings- of veiligheidsfunctie los en probeer zo'n functie ook NOOIT te 
   vermijden omdat het dan makkelijker lijkt om de tillift te bedienen.  
• Til een patiënt NIET op als de zwenkwielen nog op de rem staan. Laat de tillift altijd het juiste 
   zwaartepunt vinden.  
• Probeer NIET om de tillift te manoeuvreren door te duwen tegen de mast, hefarm of de patiënt.  
• Gebruik ATIJD de daarvoor bestemde duwbeugel om de tillift te manoeuvreren.  
• Duw een belaste tillift NIET sneller voort dan op een langzaam wandeltempo (3 kilometer/uur - 0,8 
   meter/seconde).  
• Duw de tillift NIET over ongelijke of ruwe ondergrond. Vooral niet met een patiënt erin.  
• Probeer een belaste tillift NIET over een hindernis op de vloer te duwen/trekken, waar de 
   zwenkwielen niet overheen kunnen rijden.  
• Forceer NOOIT een bedienings-/veiligheidshendel. Alle bedieningselementen zijn makkelijk te 
   gebruiken en er is niet veel kracht voor nodig.  
• Parkeer een belaste tillift NOOIT op een hellend oppervlak.  
• Gebruik elektrische tilliften NIET onder de douche.  
• Laad een elektrische tillift NIET op in een badkamer of douche.  
 
Algemene voorzorgsmaatregelen  
• Til een patiënt NIET op tenzij u getraind en competent bent om dit te doen.  
• Deze tillift is voor het optillen van patiënten. Gebruik de tillift NIET voor andere doeleinden, en sta 
   dit ook NIET toe.  
• Ga NIET met de tillift een trap af, met of zonder patiënt.  
• Probeer NIET met een belaste tillift een helling van meer dan 5 graden (ongeveer 1:12) te 
   overwinnen.  
• Probeer niet een helling op te gaan zonder een tweede begeleider erbij.  
• Controleer voor verplaatsen ALTIJD of de tillift niet aan de oplader aangesloten is, omdat de 
   elektrische aansluiting kan beschadigen.  
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Veiligheidsinstructies         

 
Zorg er voor gebruik altijd voor dat:  
• De tilaccessoires op de juiste manier aan de tillift bevestigd zijn;  
• De batterijen volledig opgeladen zijn;  
• U de instructiehandleidingen voor de tillift en de tilaccessoires gelezen heeft;  
• Personeel dat met de tillift werkt, geïnformeerd is over de juiste bediening en gebruik van de tillift; 
• U de DAGELIJKSE CONTROLE ALTIJD uitvoert, voordat u de tillift gaat gebruiken;  
• U zichzelf ALTIJD vertrouwd maakt met de bedieningselementen en veiligheidsvoorzieningen 
   voordat u een patiënt gaat optillen;  
• U UITSLUITEND tilbanden gebruikt die voor gebruik met de tillift zijn aanbevolen.  
 
Voor het gebruik van de tillift moet u ervoor zorgen dat:  
• U ALTIJD weet wat u gaat doen vóór u begint;  
• De tilaccessoires niet beschadigd zijn;  
• De tilaccessoires op de juiste manier aan de tillift bevestigd zijn;  
• De tilaccessoires verticaal hangen en vrij kunnen bewegen;  
• De tilaccessoires passend gekozen zijn wat betreft type, afmeting, materiaal en ontwerp met 
   betrekking tot de behoefte van de patiënt;  
• De tilaccessoires correct en veilig om de patiënt zitten om letsel te voorkomen;  
• De vergrendelingen in tact zijn; ontbrekende of beschadigde vergrendelingen moeten altijd 
   vervangen worden;  
• De clips van de tilband correct zijn vastgeklikt aan het juk nadat de banden helemaal uitgetrokken 
   zijn, maar voordat de patiënt echt van het onderliggende oppervlak wordt getild.  
 
Laat een patiënt nooit zonder toezicht achter als deze zich in de tillift bevindt!  
 
De tillift mag onder geen beding worden gemodificeerd. Bij vragen kunt u contact opnemen met 
Human Care.  
 
De tillift mag niet gebruikt worden in omgevingen waar ontvlambare mengsels kunnen ontstaan, 
bijv. in opslagruimtes van ontvlambare stoffen. 
 
Jaarlijkse inspectie en onderhoud door geautoriseerd personeel is elke 12 maanden vereist. 
 

- In geval van molest, achterstallig onderhoud en onjuist gebruik kan Human Care niet 
verantwoordelijk gehouden worden voor de ontstane schade en de eventueel hieruit 
voortvloeiende gevolgschade. 

- De accu van de Lexa mag onder géén beding blootgesteld worden aan extreme 
temperaturen. De acculader niet plaatsen in vochtige ruimtes. 

- Het verdient aanbeveling regelmatig de Lexa op loszittende delen te controleren. Verwijder 
regelmatig het vuil tussen de wielen. Laat de Lexa minimaal jaarlijks controleren/inspecteren. 

- Het gewicht van de te tillen persoon mag niet de 275 kg overschrijden en het juk mag niet 
meer kantelen dan 160 kg. Niet meer dan één persoon tegelijk tillen met de Lexa tillift. 
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Overzichtstekening          
 

 
 
 
 
 
 

1. Hefarm      8. Bedieningspaneel    
2. 4-punts elektrisch kanteljuk   9. Accu status  
3. 100 mm wielen ongeremd   10. mast  
4. Aansluiting afstandsbediening   11. Poot (elektrisch spredibaar) 
5. Afdekkap elektronica    12. 125 mm wielen geremd 
6. Accu met handvat     13. Manuele nooddaal voorziening  
7. Noodknop     14. Duwbeugel  
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Technische gegevens         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lengte onderstel 1239 mm 

Breedte onderstel (buitenmaat) 668 – 1333 mm 

Breedte onderstel (binnenmaat) 596 – 1203 mm 

Hoogte onderstel 125 mm 

Hoogte mast en hoogste stand arm  1757 – 2217 mm 

Hefbereik 1303 mm 

Soort accu Lithium-ion   

Spanning 24 V 

Accucapaciteit 24 V/2,9 Ah 

Klasse IP54 

Geluidsbelasting < 44 dB / - 44 dB 

Lader Externe lader 230 V/400 mA 

Eigen gewicht 70 kg 

Draagvermogen  275 kg  
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Bedieningsinstructie          
 
Installatie en het gebruik van de Lexa 
Zorg ervoor dat u de volgende checklist heeft doorgenomen voordat de lift in gebruik wordt 
genomen. 

- De Lexa is ontworpen voor het gebruik op vlakke, stevige en genivelleerde vloeren en 
voornamelijk bedoeld voor het gebruik binnenshuis.  

- Zorg ervoor dat de “baan” van uw transfer vrij is van obstakels; Meubilair en andere items 
moeten worden verwijderd uit de transportroute. Houd het werkgebied dat vrij is van 
obstakels 

- Wees voorzichtig met elke transfer en raadpleeg de eventuele lift-procedure van de patiënt. 
De conditie van de patiënt moet worden bewaakt tijdens de transfer. 

- De lift mag alleen door geschoold deskundig personeel worden gebruikt. 
- De werking van de lift moet, indien mogelijk, aan de patiënt worden uitgelegd. 

 
Als de omgeving en de patiënt voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden, zal de tillift Lexa u 
een grote steun in het dagelijks leven zijn. 
 
Werken met de Lexa 
Alle Lexa modellen zijn uitgerust met verwisselbare batterij. Op de mast zit de besturingskast. Deze is 
te herkennen aan de rode noodknop, zie afbeelding. Trek deze vóór gebruik uit. De Lexa is nu klaar 
voor gebruik. De accu schakelt zichzelf na 3 à 4 minuten van niet-gebruik uit. Dit is bedoeld om de 
accu niet onnodig te belasten. Wanneer u de Lexa tillift weer wilt gebruiken, dan drukt u op een 
willekeurige toets van de afstandsbediening en de accu wordt weer geactiveerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Batterij status: 
Groen licht: gereed om te gebruiken. 
Batterij status OK. 
Rood licht: Lage batterij spanning. 
Batterij dient opgeladen te worden. 

Aan/uit indicatie. 

Rode noodstop. Uittrekken om de lift 
te gebruiken.  
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Bedieningsinstructie          
 
Onderstel 
Het onderstel is voorzien van elektrische pootspreiding. Doormiddel van het bedieningspaneel en/of 
de afstandsbediening kunnen de poten van de Lexa in zeer veel standen gezet worden.   
 
Gebruik de derde rij met knoppen op de 
afstandsbediening om de poten te spreiden. 
 
Op de besturingskast van de Lexa zit een 
bedieningspaneel. Gebruik de twee rechter knoppen 
om de poten te spreiden.  
 
 
 
 
Achter wielen met rem 
Voor ieder gebruik moeten de remmen gecontroleerd worden. De 
Lexa is voorzien van vier wielen, waarvan twee geremde wielen aan 
de achterzijde. De wielen kunnen gemakkelijk op de rem gezet 
worden door met de voet op het rode remplaatje te drukken. Om de 
Lexa weer van de rem af te halen, dient het rode remplaatje naar 
boven geduwd te worden.  
 
Gebruiksaanwijzing voor de afstandsbediening 
De patiënt omhoog of omlaag verplaatsen door middel van de handbediening. De Lexa wordt 
geleverd met een universele afstandsbediening en heeft acht functies. Deze werkt als volgt:   
 
Hefarm verstelling: 
De bovenste twee knoppen zijn voor het omhoog en omlaag bewegen 
van de hefarm. Door op de linker knop te drukken gaat deze omhoog en 
met de rechter gaat de arm naar beneden.   
 
Het verstellen van de zit-/lig positie van de patiënt: 
De tweede rij met knoppen is voor de kanteling van het juk. De linker 
knop zorgt voor een zittende positie en de rechter voor lig.  
 
Pootspreiding: 
Met de linker knop kunnen de poten van de Lexa wijder gemaakt 
worden. Doormiddel van de rechterknop worden de poten weer 
gesloten.  
 
De vierde rij, Griekse 1 en 2, worden alleen gebruikt bij een plafondlift 
systeem. Voor de Lexa zijn deze knoppen niet functioneel.  
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Bedieningsinstructie          
 
Rijden met de Lexa tillift 
Voor het voortbewegen en manoeuvreren van de Lexa tillift wordt de duwbeugel 
gebruikt. Denk hierbij aan uw houding: 
• Loop recht achter de lift als u recht vooruit duwt. 
• Zet de lift in beweging door zoveel mogelijk gebruik te maken van uw eigen 
lichaamsgewicht.  
• Houd uw rug zo recht mogelijk.  
• Bij het maken van een bocht kunt u een hand op de duwbeugel houden en met 
de andere hand licht tegen het juk aan duwen.  
• Let op: duw NOOIT tegen de hefarm of het juk aan als de hefarm in beweging is. 
Hiermee bestaat de mogelijkheid dat u de interne roller en/of hijsband beschadigd.  
 
Mechanische nooddaal functie  
De mechanische nooddaling garandeert veilig dalen van de patiënt bij een storing aan het elektrische 
systeem.  
 
Hoe uit te voeren: 

- Verwijder de rode sticker op kap van de motor waar 
nooddaal op staat.   

- Gebruik een passende schroevendraaier of meegeleverde 
sleutel (onder de batterij) om de nooddaal functie in 
werking te zetten. 

- Door naar links te draaien, zakt het juk geleidelijk naar 
beneden.  

 
 
Na het gebruik van de mechanische nooddaal functie, dient u ten aller tijden eerst contact op te 
nemen met uw leverancier, dealer of gemeente voor het inplannen van een monteur. Nadat een 
geautoriseerde medewerker naar de Lexa heeft gekeken, mag de lift weer gebruikt worden.  
 
Elektrische nooddaal functie 
Naast een mechanische nooddaal functie is de Lexa ook voorzien van een elektrische nooddaal. Deze 
kan gebruikt worden wanneer bijvoorbeeld de afstandsbediening niet meer functioneert. Deze 
functie bevind zich onder de rode noodstop knop op de besturingskast en wordt aangeduid met 
“EMERGENCY”.  
 
Hoe uit te voeren:  

- Verwijder de rode sticker waar nooddaal op staat aan de 
linker zijde ter hoogte van de duwbeugel. 

- Druk met een puntig object (pen) in de opening en de daling 
wordt dan automatisch ingezet.  
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Bedieningsinstructie          
 
Instructies voor het opladen van de accu  
Bij nieuwlevering van de Lexa Pro wordt er altijd een externe acculader meegeleverd. Om de batterij 
op te laden, dient de batterij in het externe station geplaatst te worden. Zorg dat de batterij goed 
aansluit op het laadstation. Er gaat een groen lampje branden indien deze juist bevestigd is.  
 
1. Indicatie lamp voor het laden van de batterij 
2. Stekker van het laadstation  
3. Behuizingsysteem welke bevestigd kan worden aan de wand 
 
Na circa vier uur, als het indicatielampje niet meer vel brand, is de 
batterij volledig opgeladen en kan deze weer gebruikt worden.  
Het laadsysteem wordt automatisch uitgeschakeld als de accu vol is. U 
kunt de batterij daardoor niet overladen. De accu kan het beste elke 
nacht worden opgeladen. 
 
De externe lader kan gemakkelijk aan de muur gemonteerd worden 
doormiddel van twee voorgeplaatste montagepunten. De lader dient 
in de buurt van een stopcontact van 230 V geplaatst te worden. 
 
Wij adviseren om altijd een extra batterij aan te schaffen, zodat u altijd 
een volle batterij in huis heeft. Indien de ene batterij leeg is, kunt u met de tweede gewoon verder 
werken.  
 
Het opladen van de accu dient buiten de natte ruimte (douche ruimte) te gebeuren. 
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Bedieningsinstructie          
 
Gebruik en aanbrengen Human Care tilband  
Gebruik een door Human Care Nederland B.V geleverde tilband. Tenzij na schriftelijke toestemming 
van Human Care, wordt het gebruik van tilbanden van een andere leverancier dan Human Care ten 
strengste afgeraden. 
 

- Tilbanden met de veiligheidsclips kunnen uitsluitend bevestigd worden aan een 4-punts 
kanteljuk met paddenstoelbevestiging.  

- Tilbanden met lussen kunnen uitsluitend bevestigd worden aan een 2-punts juk of 4-punts 
elektrisch lussen juk.  

- Gebruik de juiste tilband voor de juiste gebruiker, denk hierbij aan maat en model. 
- Controleer op rafels, scheurtjes, losse stiksels of brandgaatjes. Indien zichtbaar: Tilband niet 

gebruiken!  
 
Bevestiging tilband aan tiljuk 
Controleer of de baleinen in de hoofdsteun aangebracht zijn. 
Breng de tilband aan zoals aangegeven op de gebruiksaanwijzing van de tilband. Verplaats de tillift 
tot aan de gebruiker. Controleer of de persoon veilig ligt of zit. 
Laat het tiljuk/arm dalen doormiddel van de afstandsbediening, zodanig dat deze niet de gebruiker 
raakt, maar wel de mogelijkheid bestaat om de lussen of veiligheidsclips aan het juk te bevestigen 
zonder grote trekkracht te gebruiken. 
Bevestig de tilband door middel van de lussen of veiligheidsclips aan de ophangpunten van het tiljuk. 
Bevestig eerst de schouder ophangpunten en daarna de been ophangpunten. 
Controleer de bevestigen één voor één goed. Breng de tilband op spanning door via de 
afstandsbediening het tiljuk/arm omhoog te bewegen, maar til de gebruiker nog niet volledig van de 
ondergrond. Controleer de bevestigingen nogmaals. Zijn de lussen volledig over de haakjes of de clips 
over de paddenstoeltjes aangebracht? 
Til de gebruiker omhoog. Bij gebruik van het 2-punts lussen juk verandert de gebruiker niet van 
positie. Bij gebruik van het elektrische kanteljuk kan de gebruiker in elke gewenste stand gebracht 
worden tussen een lig- en zitpositie. 
 
Verplaatsen 
Verplaats de gebruiker in de gewenste positie door met de tillift te manoeuvreren. 
Voor het comfort van de gebruiker is het prettig de afstand kort te houden. 
Breng de gebruiker doormiddel van het elektrische kanteljuk in een zitpositie als deze zich boven de 
(rol)stoel bevindt of in ligpositie als de gebruiker zich bijvoorbeeld boven het bed bevind. 
 
Losmaken  
Maak de ophangpunten pas los als de gebruiker volledig rust op een vaste ondergrond bijvoorbeeld 
bed of rolstoel. Controleer of het tiljuk de gebruiker niet raakt en maak dan de bevestiging van de 
tilband los van het tiljuk.  
 
Controleer of alle bevestigingspunten los zijn voordat u verder gaat. 
 
Voel u comfortabel en veilig 
Ons brede assortiment aan tilbanden zijn functioneel, comfortabel en ontworpen voor alle 
tiloplossingen en type patiënten. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten, van Junior Small tot  
obese XXXL en zijn het beste te gebruiken samen met ons unieke vier-punts juk voor optimaal  
comfort en ruimte. De Human Care tilbanden zijn verkrijgbaar in verschillende materialen met  
het oog op veilig en comfortabel tillen in iedere situaties en omgevingen. 
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Bedieningsinstructie          
 
De juiste maat voor het juiste gebruik  
Het is van cruciaal belang om de juiste maat tilband te gebruiken. Een te kleine tilband biedt  
mogelijk te weinig steun en is ongemakkelijk voor de gebruiker. Een te grote tilband kan het risico’s 
met zich meebrengen dat de gebruiker gaat schuiven en door de opening zakt.  
Als een tilband te laag of te kort is, kan dit te weinig ondersteuning bieden bij de rug of nek. Dit zit 
niet prettig en zorg voor veiligheidsrisico’s. Om u te helpen de juiste maat tilband te kiezen, dan 
helpt de kleurkeuze voor een snelle identificatie. De kleurcode vindt u naast het label van de tilband. 
 

 
 
Universele E-clip 
De constructie en uitvoering van een tilband moet zodanig zijn dat fouten, gemaakt  
door verkeerd menselijk handelen, zoveel mogelijk uitgesloten moeten worden. Vanuit dit oogpunt is 
de universele veilige clip ontwikkeld. Het blijkt dat veel van de  
ongelukken met tilliften plaatsvinden door het onjuist bevestigen van de tilband aan  
het juk. De veilige clip is een belangrijke toevoeging, omdat het de mogelijkheid tot  
fouten sterk vermindert. 
 
De clip wordt om de paddenstoel van het tiljuk gelegd en sluit zich met een duidelijke ‘klik’. De 
verzorgende weet nu dat de clip goed vastzit en niet meer onverwacht  
kan losschieten. De clip heeft een ingebouwde borging om dit te voorkomen. Het losmaken van de 
clip kan heel gemakkelijk met één hand gebeuren. De veilige clip is  
universeel inzetbaar op alle typen tilliften die zijn uitgerust met een vierpunts tiljuk  
met paddenstoeltjes met een diameter tussen de 6,8 en 8,2 mm. 
 
Weegunit (optioneel)  
Met een weegunit kan één persoon gewogen 
worden, terwijl hij of zij getild wordt met de Lexa 
tillift. 
 
Met de tilband aan het juk bevestigd drukt u op 
“Zero” zonder dat u de tilband of het juk aanraakt. 
Het display geeft na een paar seconden “0,0” aan. 
Als hierna een persoon gewogen wordt zal het 
gewicht van de tilband niet meegerekend worden. 
 
Laat de lege tilband aan het tiljuk hangen en druk eventueel op het ‘Kg/lb’ knopje, om zo voor 
Nederlandse kilogrammen te kiezen. Linksonder komt dan Kg in beeld te staan. Breng vervolgens de 
tilband aan bij de persoon die gewogen dient te worden en til de persoon hoog genoeg zodat hij/zij 
helemaal vrij hangt. 
Druk op het ‘Weight’ knopje, wacht enkele seconden en lees het gewicht af. Maak de tilhandeling af 
door de persoon terug te plaatsen naar bed of (rol)stoel. Het scherm zal na één minuut automatisch 
uitgeschakeld worden. Vervang de batterij als dit aangegeven wordt op het scherm. 
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Inspectie en onderhoud         
 
Dagelijkse schoonmaak en onderhoud 

- laad de accu op als de Lexa niet in gebruik is. 
- Voordat u de accu oplaad, controleer of de voedingskabel en stekker van de oplader in goede 

staat verkeren. 
- Indien u schade aan de lader ontdekt, dan dient u deze onmiddellijk buiten gebruik te stellen. 
- Maak regelmatig het rij-oppervlakte van de Lexa schoon met een vochtige doek en geschikt 

reinigingsmiddel.  
- Controleer vóór elk gebruik of de hijsband in goede conditie verkeerd en geen sporen van 

schade bevat. 
- Controleer de werking van de scharnierende delen van de lift én de wielen. 
- Na het beëindigen van de transfer dient de Lexa met een vochtige doek te worden 

afgenomen, welke is doorweekt met een reinigingsmiddel. 
 
Instructies voor reinigen 
Let op de specificaties van de fabrikant van het reinigingsmiddel voor het schoonmaken.  
Gebruik zo nodig geschikte beschermende kleding zoals jasschorten, bril en handschoenen.  
Grove vervuiling dient onmiddellijk verwijderd te worden.  
Het frame kan schoongemaakt worden met een vochtige doek.  
Gebruik een mild huishoudelijk schoonmaakmiddel voor hardnekkige vlekken. 
Zorg ervoor dat alle oppervlakken van de Lexa grondig gereinigd worden.  
Gebruik geen schuurmiddelen en bijtende substanties. 
 
Instructies voor desinfectie  
Let op de specificaties van de fabrikant van het desinfecterende product. 
De Lexa is geschikt voor desinfectie huishoudelijke ontsmettingsmiddelen.  
Alle oppervlakken zijn te vegen met een schone doek die bevochtigd is met een  
ontsmettingsmiddel. Bevochtigd de Lexa gelijkmatig met een ontsmettingsmiddel.  
Spoel het ontsmettingsmiddel niet en laat het product aan de lucht drogen.  
Vervolgens dient de Lexa geïnspecteerd te worden op schoonheid en schades. 
 
Periodiek onderhoud 
Onderhoud van de Lexa dient te worden uitgevoerd door een door de fabrikant erkende monteur. 
Het is aanbevolen om een onderhoudscontract af te sluiten met een gecertificeerd bedrijf om ervoor 
te zorgen dat de Lexa altijd goed onderhouden blijft.  
 

- De Lexa dient jaarlijks onderworpen te worden aan "onderhoud". 
- Om veiligheidsredenen moet de interne hijsband iedere 12 maanden gecontroleerd worden. 

De hijsband dient 1 keer in de 3 jaar preventief vervangen te worden. 
- Onderhoud aan de Lexa dient te worden uitgevoerd door een door de fabrikant erkende 

monteur. 
- Hetzelfde geldt voor eventuele reparaties. 
- Mochten er na het lezen van deze punten nog vragen zijn, neem dan contact op met de 

afdeling service via service.nl@humancaregroup.com of bel naar 0577-41 21 71 en kies voor 
de afdeling service. 
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Opsporen van fouten          
 
1. Lift beweegt niet omhoog/omlaag wanneer de knoppen op de handbediening worden ingedrukt: 
* Controleer of de oplaadkabel niet aangesloten is op de lift en het lichtnet. 
* Controleer of de noodstopknop niet ingedrukt (geactiveerd) is. 
* Controleer de accustatus  
* Controleer of de kabel van de handbediening goed is aangesloten op de besturingskast.  
* Functioneert dit niet, neem dan contact op met uw dealer.  
 
2. De oplaadfunctie werkt niet: 
* Controleer of de oplaadkabel goed is aangesloten op de lift en het lichtnet.  
* Controleer of de accu goed is aangesloten.  
* Indien u een ander externe lader heeft, ga dan na of de accu hiermee kan worden opgeladen.  
* Functioneert dit niet, neem dan contact op met uw dealer.  
 
3. De patiënt zit vast in een opgetilde positie: 
* Controleer de acculading.  
* Controleer of de noodstopknop niet ingedrukt (geactiveerd) is.  
* Controleer of de kabel van de handbediening goed aangesloten is.  
* Gebruik de elektrische noodbediening in de besturingskast door met een pen in het gat voor het 
   dalen te duwen. 
* Gebruik de mechanische noodbediening bij de actuator voor het dalen.  
* functioneert dit niet, neem dan contact op met uw dealer.   
 
 

Afvoeren van de Lexa           
 
De Lexa is voorzien van het AEEA-symbool om aan te geven dat het gaat om een elektronisch 
apparaat waarop richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektronische en elektronische 
apparatuur van toepassing is. In Europese landen geeft het AEEA-symbool – bestaande uit een 
afvalbak met een kruis er door- aan dat alle elektrische en elektronische apparaten, baterijen en 
accu’s aan het einde van hun levensduur gescheiden moeten worden ingezameld. Deze eis geldt voor 
de Europese Unie. Voer deze producten niet af via huishoudelijk afval. U kunt uw Lexa en accessoires 
inleveren bij Human Care of neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het 
afvoeren. 
 
Let op: Accu’s en elektronica bevatten lood en moeten gerecycled worden volgens: WEEE 
2002/96/EC. 
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Certificaten            
 
De kwaliteit van de te leveren producten en diensten door Human Care Nederland wordt 
gewaarborgd door de succesvolle toepassing van het gecertificeerde kwaliteitssysteem volgens de 
ISO 9001 norm. Het kwaliteitssysteem van Human Care Nederland beschrijft het primaire proces van 
ons bedrijf en bevat onderdelen zoals management, technische dienst, marketing en klantenservice. 
 
Het kwaliteitssysteem is schriftelijk vastgelegd in ons "Handboek Kwaliteit” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Service en garantie 
Human Care biedt garantie op nieuw apparatuur aangeschaft in de Europese Unie die een defect als 
gevolg hebben van productie en/of materiële gebreken, vertoond gedurende een periode van 24 
maanden vanaf de datum van aankoop.  
 
In het kader van deze garantie bieden wij onder voorbehoud van de mogelijkheid van reparatie, 
kosteloos vervanging.  
 
Deze garantie is niet van toepassing als het defect van het toestel aan ongepaste behandeling of met 
minachting van het beoogde gebruikersdoel en de gedragsregels die in deze gebruikshandleiding 
worden beschreven.  
 
Voor schade en fouten die zijn veroorzaakt door natuurlijke slijtage of transport van het hulpmiddel, 
staan wij niet garant.  
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Fabrikant & leverancier       

 
Fabrikant:     Leverancier: 
Horcher GmbH     Human Care Nederland 
Philipp- Reis- Strasse 3    Elspeterweg 124 
61130 Nidderau    8076 PA Vierhouten 
Duitsland     Tel: 0577 41 21 71 
      Info.nl@humancaregroup.com | www.humancare.nl 
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Human Care Nederland B.V. 
Elspeterweg 124 

8076 PA Vierhouten 
Web: www.humancare.nl 

Mail: info.nl@humancaregroup.com  
Tel: 0577-41 21 71 

 
Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd zonder schriftelijke 

toestemming van Human Care Nederland B.V. 
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