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Ważne  

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne wskazówki 
dotyczące bezpieczeństwa i informacje na temat 
korzystania z podnośnika i akcesoriów. 

 
W niniejszej instrukcji użytkownik to podnoszona 
osoba. Asystent to osoba obsługująca podnośnik. 

 

 

Na stronie www.ETAC.com  można pobrać najnowszą 
wersję dokumentacji. 

Instrukcja obsługi 

Ostrzeżenie! 
Symbol ten oznacza ważne 
informacje dotyczące 
bezpieczeństwa. 
Ściśle stosować się do tych 

Przed użyciem przeczytać 
instrukcję obsługi. 
Należy w pełni zrozumieć treść 
instrukcji obsługi przed próbą 
użycia urządzenia. 
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Elementy podnośnika: 
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opuszczanie 
awaryjne 

Silnik/sił
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Elektryczne 
opuszczanie 
awaryjne 
Wyłącznik 
awaryjny 

 
Nogi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacje o Molift Smart 150  

Maszyna Molift Smart 150 to składany podnośnik jezdny 
przeznaczony do podnoszenia i przenoszenia osoby przy 
użyciu podwieszki z i do: łóżka, podłogi, krzesła, wózka 
inwalidzkiego lub toalety. Podnośnik jest wykonany z 
lekkich materiałów, ma kółka i siłownik elektryczny oraz 
jest zasilany akumulatorem. Ma ręcznie regulowane 
nogi i udźwig 150 kg (330 lbs). 

Idealnie nadaje się do zastosowania w szpitalach i 
opiece instytucjonalnej, jak również można go używać 
w domach. Podnośnik służy wyłącznie do przewożenia 
na krótkich dystansach, np. pomiędzy krzesłem a 
łóżkiem lub do łazienki/toalety.  Podnośnik nie jest 
przeznaczony do przewożenia użytkownika na 
dłuższych dystansach. 

Molift Smart 150 
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Warunki zastosowania 
Podnoszenie i przewożenie osoby zawsze stanowi pewne zagrożenie i wyłącznie osoby przeszkolone mogą 
korzystać z maszyny i akcesoriów objętych niniejszą instrukcją. 

 
Modyfikacje i stosowanie komponentów innych producentów. 
Zalecamy używanie wyłącznie komponentów Molift i części zamiennych. W przypadku wprowadzenia 
jakichkolwiek zmian w produkcie deklaracja zgodności traci ważność i Etac nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
gwarancję. Etac nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za usterki lub wypadki, które mogą wystąpić podczas 
korzystania z części innych producentów. 

 

 

Podnośnik nie jest przeznaczony do eksploatacji przez podnoszoną osobę. 
 

 

Identyfikacja produktu  
 

Etykieta produktu 
Kod kreskowy na etykiecie produktu zawiera numer artykułu  
numer seryjny i data produkcji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oznaczenia i symbole ostrzegawcze 
Szczegółowe objaśnienie symboli zastosowanych na 
produkcie: 

Uwagi ogólne 

Deklaracja zgodności 
Maszyna Molift Smart 150 i powiązane z nim akcesoria opisanych w instrukcji obsługi 
posiadają znak CE zgodnie z dyrektywą Rady UE 93/42/EWG dotyczącej wyrobów 
medycznych, klasa 1, i została przetestowana i zatwierdzona przez osobę trzecią zgodnie z 
normami IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 i NS-EN ISO 10535:2006. 

 
Wyłącznie upoważniony personel może otworzyć podnośnik lub akcesoria w celu 
przeprowadzenia czynności serwisowych lub napraw. Ryzyko zranienia 
częściami ruchomymi i porażeniem prądem elektrycznym. 

Gwarancja 
2-letnia gwarancja na wady produkcyjne i materiałowe naszych produktów. 
Regulamin znajduje się na stronie www.ETAC.com 

SMART 150 
Ciężar brutto 176 kg/388 
lbs SWL 150 kg/330 lbs 
14,4V DC, IP24 
Cykl pracy 10% 

Etac AS, Etac Supply Gjøvik 
Hadelandsveien 2 
N-2816 Gjøvik NORWAY 
www.etac.com 

60601-1 

 Typu zastosowanej części BF 
 

  

 
Oznaczenie CE 

 

 
Por. instrukcję obsługi 

 
Zastosowanie w pomieszczeniach 

 
Nie wyrzucać z odpadami 
zmieszanymi 

 Opuszczanie awaryjne 
  

Lampka serwisowania 

 Lampka akumulatora 
 

 

 
Znak jednostki certyfikującej 
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Dopuszczalne obciążenie robocze 
150 kg (330 lbs) 

Ciężar urządzenia 
Bez akumulatora: 25 kg / z akumulatorem: 
25,8 kg 

Akumulator: 
Art.: 0541000 
14,4 V NiMH 2,6 Ah 

Ładowarka akumulatora: 
100-240 V AC, 50-60 Hz 
Wyjście 0,9 A 

Prędkość podnoszenia 
50,7 mm/s (1.99”/s) przy obciążeniu 75kg 
(165 lbs) 

Klasa ochronności 
Sterowanie ręczne 
IP24 Silnik podnośnika 
IP24 

Maks. poziom mocy akustycznej 
LWA = 49,4 dB 

Przyciski kontrolera 
Przyciski na kontrolerze: 3,4 N 

Materiał: 
Aluminium, plastik, stal 

Silnik 
Silnik podnośnika/siłownik: 12 V DC 

Średnica obrotu: 
1300 mm (51,2”) 

Liczba podniesień przy naładowanym akumulatorze: 
40 podniesień (75 kg/165 lbs, 50 cm/20”) 

Przewidywany okres eksploatacji: 
Przewidywany okres eksploatacji podnośnika to 30 
000 cykli lub 10 lat. 
Wymiary po złożeniu (DxSxW): 
1160 x 475 x 355 mm (45.66 x 18.7 x 14”) 

 
 
 

 

CSP 
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Załadować akumulator. Akumulator nie może być 
w swoim uchwycie na wsporniku podczas montażu 
lub składania. 

Montaż  
 

Usunąć ściągacz transportowy. 

 
Zaciągnąć hamulec na tylnych kółkach, naciskając 
stopą na lewy pedał. Rozewrzeć nogi. 

 
Podnieść wspornik i wsunąć go w dół mocowania w 
ramie. Upewnić się, czy jest całkowicie umieszczony 
w dolnej części ramy. 

  
Wspornik należy przymocować uchwytem blokującym 
umieszczonym z tyłu ramy. Wyciągnąć wieszak z haka 
transportowego. 

 

 

Akumulator i kontroler  
 

1. Podłączyć kontroler na dole uchwytu 
akumulatora. 

2. Włożyć akumulator stykami skierowanymi w dół. 
3. Wyciągnąć gumkę i przeprowadzić kontroler. 

Wyciągnąć trochę kabla, aby kontroler nie spadł 
na ziemię w przypadku wypuszczenia go. 

 
 Składanie (do transportu)  

Przesunąć ramię podnoszące maksymalnie w dół i wyjąć 
akumulator. Złożyć podnośnik w odwrotnej kolejności 
względem rozkładania. Przymocować wieszak ponownie 
do haka. 

 
Podnośnik można podzielić na dwie części, wyciągając 
wspornik całkowicie z ramy. 

 
Lista kontrolna po montażu  

 

Sprawdzić z listą kontrolną, czy podnośnik jest 
prawidłowo zainstalowany i czy może działać 
poprawnie i bezpiecznie przed użyciem. 

 
Upewnić się, czy ramie podnoszące, wspornik i 
wieszak są prawidłowo przymocowane i czy w 
podnośniku nie ma żadnych luźnych części. 
Upewnić się, czy akumulator jest naładowany 
(kontrolka akumulatora nie świeci się). 
Sprawdzić, czy podnośnik nie ma widocznych 
uszkodzeń ani innych usterek. 
Wykonać próbne podniesienie z obciążeniem (ok. 50 
kg) 

Należy zachować ostrożność, aby 
nogi/ramiona/ręce nie zostały 
przytrzaśnięte pomiędzy częściami 
podczas rozkładania/składania 
wspornika. 

Montaż 

Nie używać produktu, zanim 
wszystkie punkty z poniższej 
listy kontrolnej nie zostaną 
sprawdzone 
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Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 
Używać tylko akcesoriów i podwieszek, które są 
dostosowane do użytkownika, rodzaju 
niepełnosprawności, rozmiaru, ciężaru i rodzaju 
przenoszenia. 

 
Stosunek praca - przerwa/cykl roboczy 
Urządzenie Molift Smart 150 nie powinno działać 
nieprzerwanie ponad 2 minuty (przy obciążeniu 
maksymalnym); następnie przerwa w pracy powinna 
wynosić co najmniej 18 minut. 
Cykl roboczy 10% przerwy. 

Dopuszczalne obciążenie robocze 
Na podnośniku oznaczono dopuszczalne obciążenie 
robocze (SWL) 

 

 
 
 

 Przed użyciem/Kontrola codzienna/Comiesięczna  
 

Inspekcję należy przeprowadzać codziennie lub przed 
użyciem: 

 
Upewnić się, czy podnośnik nie ma widocznych 
uszkodzeń, defektów ani odkształceń 
Upewnić się, czy nie świeci się wskaźnik akumulatora 
i czy wskaźnik serwisowania jest zielony 
Upewnić się, czy koła toczą się swobodnie i czy 
podnośnikiem łatwo się steruje 

Kontrola comiesięczna: 
 

Sprawdzić wszystkie funkcje podnośnika i 
upewnić się, czy podnośnik nie wydaje z siebie 
nieprawidłowych dźwięków Sprawdzić działanie 
wyłącznika awaryjnego i opuszczanie awaryjne 

 
W przypadku usterek lub wad podnośnik należy 
wyłączyć z użytku i oznaczyć znakiem „Awaria” 

 
 
 

Kontroler  

Kontroler ma 2 przyciski, z czego jeden służy do podnoszenia, 
a drugi do obniżenia ramienia podnoszącego. 
Kontroler wyposażono we wskaźnik, które zapala 
się, 
gdy poziom naładowania akumulatora jest niski i wymaga 
on naładowania. 

 
Kontroler z 2 przyciskami 

Nr art. 0440002 
 

Ramię podnoszące - góra/dół 

Mechanizm rozszerzania nóg jest mechaniczny i 
sterowany dwoma pedałami. Jeden pedał rozszerza je 
na zewnątrz, a drugi składa je do wewnątrz. Nacisnąć na 
wybrany pedał, aby otworzyć lub zamknąć nogi. 

 
 

 
Nogi - zamknięcie/otwarcie 
NB! Rozszerzone nogi zapewniają zwiększoną 
stabilność i lepszy dostęp do krzesła lub toalety. 

 

  
 

Korzystanie z Molift Smart 150 

Najniższe SWL stosuje się zawsze, gdy 
bezpieczne obciążenie robocze (SWL) różni 
się pomiędzy podnośnikiem, wieszakiem a 
jednostką podpierającą ciało 
Podnośniki Molift stosuje się tylko do 
podnoszenia osób. Nigdy nie używać maszyny 
do podnoszenia lub przenoszenia jakichkolwiek 
przedmiotów. 
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Urządzenia zabezpieczające  

Maszyna Molift Smart 150 jest wyposażona w kilka 
urządzeń zabezpieczających, które mają na celu 
zapobiec uszkodzeniu sprzętu i odniesieniu obrażeń 
przez personel w przypadku nieprawidłowej 
eksploatacji. 

 
Podnośnik posiada czujnik przeciążenia zapobiegający 
pracy podnośnika przy obciążeniu przekraczającym 
SWL. 

 
Aby zapobiec ściśnięciu użytkownika przez ramię i 
wieszak, ramię podnoszące ma konstrukcję 
zawiasową. Theactuator will not produce any 
force when moving downwards. 
Siłownik nie wytwarza żadnej siły podczas ruchu w 
dół. 

 
Nogi są składane razem na czas transportu, aby 
podnośnik był jak najmniejszy. Podczas montażu 
podnośnika nogi muszą być otwarte do położenia 
roboczego. Dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu 
wspornika nie można zamontować w mocowaniu, 
jeśli nogi nie są ustawione w pozycji roboczej. 

 
Układy elektroniczne wyłączają się w przypadku 
przegrzania. Przed ponownym użyciem poczekać, aż 
podnośnik ostygnie. 

 
 Uchwyty  

Uchwyty służą do ciągnięcia i poruszania podnośnikiem. 
 

Podnośnik należy stosować tylko do ruchu na 
krótkich dystansach. Nie można go używać 
zamiast wózka inwalidzkiego lub podobnych 
urządzeń. 

 
 Hamulce  

 

 

Tylne koła są wyposażone w hamulce. Użyć pedału, 
aby zablokować hamulce. Odbić do góry, aby je 
odblokować. 

Wyłącznik awaryjny/Obniżenie awaryjne  
 
 

Ręczne 
opuszczanie 
awaryjne 

 
Elektryczne 
opuszczanie 
awaryjne 

 
Wyłącznik 
awaryjny 

 

Wyłącznik awaryjny 
Naciśnięcie wyłącznika awaryjnego wyłącza zasilanie. 
Obrócić w prawo, aby zresetować (do użycia, gdy 
zielony pierścień jest widoczny). 

Opuszczanie awaryjne elektryczne 
Nacisnąć i przytrzymać przycisk opuszczania 
awaryjnego elektrycznego, aby opuścić ramię 
podnoszące. Funkcja elektrycznego obniżenia 
awaryjnego nie działa po włączeniu wyłącznika 
awaryjnego. 

Ręczne opuszczanie awaryjne 
 

 
Pociągnąć uchwyt na siłowniku do góry, aby rozpocząć 
opuszczania awaryjne; ramię podnoszące porusza się 
w dół, gdy jest załadowane. Obniżanie jest szybsze 
wraz z wysokością wyciągnięcia uchwytu. Delikatnie 
zwolnić uchwyt. Zbyt szybkie zwolnienie uchwytu 
może spowodować obrażenia ciała osoby lub 
uszkodzenie podnośnika. 

 
Funkcję ręcznego obniżenia awaryjnego siłownika 
należy używać wyłącznie wtedy, gdy nie działa 
funkcja elektrycznego opuszczania awaryjnego. 

Nie popychać ani ciągnąć 
użytkownika, ramienia 
podnoszącego ani 
siłownika. 
Może to spowodować 
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Warunki transportu i pracy  

Transport i składowanie 
W przypadku długiego okresu składowania zaleca się 
aktywowanie (wciśnięcie) przycisku wyłącznika 
awaryjnego. Podnośnik można przechowywać i 
transportować w temperaturach pomiędzy -25 a 
70°C. 

Obsługa 
Podnośnik jest przeznaczony do użytku w standardowej 
temperaturze pokojowej (od +5 do + 40°C). 
Ciśnienie powietrza: 70-106 kPa 
Wilgotność względna: 15 - 93% 
Po składowaniu lub transporcie w innych temperaturach 
pozostawić podnośnik w pokoju z odpowiednią 
temperaturą, aż osiągnie bezpieczną temperaturę 
roboczą. 

 

 
 Akumulator  

Urządzenie Molift Smart 150 wyposażone jest w 
akumulator NiMH 14,4 V 2,6 Ah. Akumulator ma 
żywotność ok. 500 cykli ładowania. 

 
Zużyty akumulator należy 
zutylizować jako odpad specjalny 
zgodnie z lokalnymi przepisami i 
regulacjami. Nie wyrzucać z 
odpadami zmieszanymi 

 

Akumulatory należy całkowicie 
naładować i rozładować kilka razy, 
zanim osiąga pełną pojemność. 

x2  Również należy wykonać tę 
procedurę, gdy podnośnik nie były 
używany przez 

dłuższy czas (co najmniej 4 
tygodnie). 

Wskaźnik naładowania akumulatora i serwisowania  

Podnośnik wyposażono w dwie lampki na uchwycie 
akumulatora. 
 

 
Wskaźnik serwisowania 

 

 
Wskaźnik akumulatora 

 
Układ elektryczny posiada funkcję oszczędzania 
energii, która spowoduje wyłączenie układu po 
dziesięciu minutach braku aktywności. Wszystkie 
lampki wyłączą się. Układ zostaje aktywowany po 
naciśnięciu jednego z przycisków roboczych. 

Wskaźnik akumulatora 
Wskaźnik akumulatora zaświeci się i wyda dźwięk, gdy 
poziom naładowania akumulatora jest niski i wymaga 
on naładowania. Gdy to nastąpi, podnośnik ma 
wystarczająco dużo energii na jeden pełen cykl 
podnoszenia przy maks. obciążeniu. Gdy poziom 
akumulatora jest krytycznie niski, możliwe jest 
wyłącznie obniżenie ramienia. 

 
Wskaźnik serwisowania 
Liczba podniesień jest obliczana i rejestrowana przez 
układ elektroniczny podnośnika. 
Po pewnym okresie pracy wydobywa się sygnał 
oznaczający konieczność przeprowadzenia 
serwisowania. 
Wskaźnik serwisowania Tryb 

Brak światła Oszczędzanie energii (Stan 
gotowości) 

Zielony Gotowy do użycia 

Żółty Wymaga serwisowania 

Czerwony Wykonać serwisowanie 
Czerwony + dźwięk Natychmiast 

wykonać 
serwisowanie 

 
Zakres serwisowania  

Serwisowanie polega na wymianie silnika 
podnoszącego i inspekcji/wymianie zużytych części. 
Czynności te wykonuje wyłącznie autoryzowany 
personel. 

 
Serwis jest konieczny, gdy lampka serwisowania zapali się 
na czerwono (obliczane jako 10 000 podniesień przy SWL). 

Elektronika 

Medyczne urządzenia elektryczne 
wymagają szczególnych środków 
ostrożności w zakresie 
kompatybilności 
elektromagnetycznej (EMC). 
Przenośny lub mobilny sprzęt 
łączności radiowej może wpływać 
na elektryczne wyposażenie 
medyczne i należy go trzymać co 
najmniej 25 cm (10”) od 
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Ładowanie  
 

 

Ładowarka akumulatora 
Ładowarkę można stosować jako ładowarkę 
stacjonarną lub montowaną na powierzchni 
pionowej (ścianie) blisko gniazdka, co najmniej 120 
cm nad podłogą. Ładowarkę należy stosować spoza 
otoczeniem pacjenta. Ładowarkę należy umieścić lub 
zainstalować tak, aby można było łatwo odłączyć 
kabel zasilający. Zachować ostrożność, aby nie 
uszkodzić kabla. Ładowarkę można podłączyć do 
gniazdka zasilania w dowolnej chwili. 

Ładowarka akumulatora 12-24 V 
Nr art. 1340100 

PowerPac 14,4 V NiMH 
Nr art. 0541000 

Wskaźnik ładowarki 
Opis wskaźnika akumulatora (LED): 

LED Tryb 
Żółty Gotowy do użycia, 

akumulator nie jest 
podłączony 

Żółty miga Inicjalizacja 

Czerwony Szybkie ładowanie 

Zielony/Żółty Ładowanie 

Zielony Ładowanie 
podtrzymujące 

Czerwony/Zielony Błąd 

Wskaź
nik 
akumula
tora 

Ładow
arka 
akumul

Kabel 
zasilający 

(urząd
zenie 
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Zaplanować czynność podnoszenia, aby zapewnić jej 
bezpieczeństwo i płynność. Należy pamiętać o ergonomii 
pracy.  
Ocenić ryzyko i zwracać uwagę na otoczenie. Asystent 
jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo użytkownika. 

 
Maszyna Molift Smart 150 jest wyposażona w 4-
punktowy wieszak do różnych rodzajów 
przenoszenia: na siedząco, leżąco lub do chodzenia. 

 
Korzystanie z podwieszek  

Ważne: podwieszkę należy wypróbować z danym 
użytkownikiem i do danego rodzaju podnoszenia. 

 

 

Podwieszki wykonane przez innych producentów 
Zalecamy używanie wyłącznie podwieszek Molift. Etac 
nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za usterki 
lub wypadki, które mogą wystąpić podczas korzystania 
z podwieszek innych producentów. 

 
Podnoszenie i opuszczanie  

Podczas przenoszenia użytkownika należy stanąć obok 
podnoszonej osoby. Upewnić się, czy ręce i nogi nie 
zasłaniają siedzenia, łóżka itp. Utrzymywać kontakt 
wzrokowy z użytkownikiem, aby czuł się bezpiecznie. 

 

 
 

Konstrukcja haka wieszaka uniemożliwia 
przypadkowemu odłączeniu podwieszki przy 
prawidłowym zamontowaniu. 

 

 
1. Sprawdzić, czy podwieszka jest prawidłowo 

zamocowana wokół użytkownika i czy pętle taśmy są 
prawidłowo zainstalowane w hakach wieszaka. 

2. Naciągnąć taśmy podwieszki bez podnoszenia 
użytkownika. Upewnić się, czy wszystkie cztery 
pętle podwieszki są prawidłowo zamocowane, aby 
uniknąć poślizgnięcia się lub upadku użytkownika. 

3. Podnieść użytkownika i przemieścić go. 

 

 
 

4-punktowy wieszak zawsze musi być ustawiony w 
poprzek użytkownika, aby uniemożliwić 
przypadkowego wysunięcia się go z podwieszki. 

Przenoszenie 

 
Przed użyciem przeczytać 
instrukcję obsługi podwieszki. 

 
Nie używać uszkodzonych lub 
mocno zużytych podwieszek. 
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Przenoszenie  
 

Spróbować umieścić użytkownika jak najniżej (najlepiej tak, 
aby stopy opierały się o ramę) podczas ruchu podnośnika z 
zawieszonym użytkownikiem. W ten sposób środek 
ciężkości znajduje się nisko, co zmniejsza ryzyko 
niestabilności. 

Obniżanie do siedzenia  
 

Podczas przenoszenia użytkownika do siedzenia, 
można zastosować następujące sposoby podczas 
opuszczania go jak najgłębiej siedzenia: 

 
A Ustawić użytkownika za pomocą uchwytu. 
B Delikatnie naciskać na kolana 
użytkownika C Przechylić siedzenie do 
tyłu 

 

  
 

Należy zachować ostrożność podczas ruchu, gdyż 
zawieszony użytkownik może kołysać się podczas 
zakrętów, zatrzymywania się i rozpoczęcia ruchu. 
Należy zachować ostrożność podczas 
manewrowania w pobliżu mebli, aby zapobiec 
zderzenia się użytkownika z nimi. 

 

Unikać głębokich dywanów, wysokich progów, nierównych 
powierzchni i innych przeszkód, które mogą zablokować 
kółka. Podnośnik może stać się niestabilny, jeśli jest 
przemieszczany przez takie przeszkody, zwiększając ryzyko 
przewrócenia. 

Użytkownik musi być skierowany 
do podnośnika podczas 
podnoszenia z krzesła lub 
opuszczania na nie. 

 
Nigdy nie zostawiać 
zawieszonego użytkownika bez 
opieki. 

 
Podnośnika nie wolno używać do 
podnoszenia ani przenoszenia 
użytkowników po pochyłach 
powierzchniach. 

Nigdy nie podnosić użytkownika 
wyżej, niż jest to konieczne. 
Pamiętaj, że kółka podnośnika 
jezdnego NIE MOGĄ być 
zablokowane. 
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Zalecane wyposażenie dodatkowe i akcesoria do 
urządzenia Molift Smart 150. 

 Podwieszki  

Etac dostarcza szeroką gamę podwieszek do 
różnych rodzajów przenoszenia. 
Seria podwieszek Molift RgoSling została opracowana 
do zastosowania z 4-punktowym wieszakiem, ale 
działa również z 2-punktowym. 
Lista właściwych kombinacji podwieszki i wieszaka 
znajduje się w instrukcja obsługi podwieszek. Seria 
podwieszek Molift RgoSling jest dostępna w 
rozmiarach XXS-XXL i z poliestru oraz siatki 
poliestrowej. 

 
Rgosling Mediumback z wyściełaniem (XS-
XXL) Rgosling Highback z wyściełaniem (XS-
XXL) Rgosling Mediumback z siatką (XXS-
XXL) Rgosling Highback z siatką (XXS-XXL) 
Rgosling Lowback do toalety (XXS-XXL) 
Rgosling Highback do toalety (XXS-XXL) 
Rgosling Ampu Mediumback (XXS-XXL) 
Rgosling Ampu Highback (XXS-XXL) Rgosling 
Ambulating Vest do chodzenia 
Rgosling Comfort Highback (S-L) 

 
Akcesoria: 
Pętle przedłużające Rgosling nr 

art.: 1721600 
Pas pachwinowy do kamizelki do chodzenia Rgosling Ambulating Vest (XXS-XL) 

 
 

 
Transport i składowanie  

Walizka podróżna na Molift Smart 150 
Nr art. 0990200 

 
Ta sztywna walizka zapewnia dodatkową ochronę 
podczas transportu lotniczego.  
Jest zatwierdzona przez TSA do podróży 
lotniczych, idealna dla klienta z aktywnym 
życiem. 

 

 
Torba podróżna na Molift Smart 
150 Nr art. 3049175 

 
Torba podróżna z softshell z bardzo dużymi 
kółkami. Chroni podnośnik i umożliwia 
łatwy transport. 

Akcesoria 
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 Czyszczenie i dezynfekcja  

Czyścić regularnie. Czyścić powierzchnie wilgotną 
ściereczką przy użyciu odpowiednich 
detergentów o neutralnym pH.  
Nie używać rozpuszczalników ani silnych płynów, gdyż 
może to spowodować uszkodzenie powierzchni 
podnośnika. Do ewentualnej dezynfekcji używać 
alkoholu izopropylowego. Unikać ściernych środków 
czyszczących. Usuwać włosy i włókna z kółek oraz 
sprawdzić, czy kółka obracają się swobodnie. Czyścić 
kontakt i kontroler alkoholem izopropylowym, aby 
usunąć tłuszcz i brud. Po czyszczeniu sprawdzić 
wyłącznik awaryjny i opuszczanie awaryjne. 
Podnośnik nie może być narażony na bieżącą wodę. 

Odnawianie  

Zastosować się do procedury czyszczenia i montażu, 
przeprowadzić inspekcję okresową i użyć listy kontrolnej 
po montażu na koniec odnowienia podnośnika. 

 
Recykling  

Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji produktu 
znajdują się w „Instrukcji dot. recyklingu”. Znajduje się 
ona na stronie www.ETAC.com. 

 
Części zamienne  

Na życzenie jest dostępna lista części zamiennych. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Zakres inspekcji okresowej  

Inspekcja okresowa obejmuje kontrolę wzrokową 
(szczególnie konstrukcję nośną podnośnika i 
mechanizmu podnoszący z mocowaniami, hamulcami, 
sterowaniem, urządzeniami zabezpieczającymi i 
elementami podpierającymi osoby) zgodnie z raportem z 
inspekcji okresowej dla Molift Smart 
150. Znajduje się ona na stronie www.ETAC.com. 

 
 
 

 

Jeśli występują problemy z 
podnośnikiem, które mogłyby 
stanowić niebezpieczeństwo, 
należy go natychmiast wyłączyć z 
eksploatacji i oznaczyć znakiem 
„Awaria”. Nie używać podnośnika, 
aż zostanie naprawiony. 

Inspekcję okresową wykonuje się co najmniej raz w roku 
zgodnie z lokalnymi wymaganiami. Inspekcję tę wykonuje 
wyłącznie personel serwisowy upoważniony przez Etac. 
Skontaktować się z Etac molift@ETAC.com w celu 
szkolenia i upoważnienia lub polecenia 
zatwierdzonego partnera serwisowego. 

 
Podczas przeprowadzania inspekcji okresowych 
inspektor wypełnia sprawozdanie z inspekcji dla Molift 
Smart 150. Sprawozdania powinny być 
przechowywane przez osobę(-y) odpowiedzialną za 
serwis podnośnika. 

Właściciel zostanie poinformowany o wszelkich usterkach i 
uszkodzeniach wykrytych w trakcie inspekcji. 

 
Po zakończeniu inspekcji okresowej inspektor 
umieszcza na podnośniku naklejkę na etykiecie 
kontroli z datą przeprowadzenia inspekcji i etykietą z 
6-cyfrowym identyfikatorem Etac lub dystrybutora 
wskazującym podmiot przeprowadzający kontrolę. 
Etykieta kontroli znajduje się po prawej stronie 
uchwytu akumulatora; oznacza także dzień 
następnej kontroli. 

 
 

Oznaczyć 
etykietę 
miesiącem i 
rokiem 
inspekcji. 

Inspekcja 
okresowa 

Konserwacja 

 
Podczas czyszczenia zachować 
ostrożność, aby nie uszkodzić ani 
nie usunąć etykiet. 
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Objawy Możliwa przyczyna/czynność 

Wspornik jest niestabilny Wspornik nie jest prawidłowo umieszczony w ramie. 
Złożyć wspornik i ramę i zablokować go uchwytem 
blokującym. 

Podnośnik porusza się nierównomiernie po płaskiej 
powierzchni 

Kółka poruszają się nierówno ze względu na włókna i 
kurz. 
Wyczyścić kółka. Usunąć włosy i brud. 

Ramię podnoszące porusza się w sposób 
niekontrolowany. 

Zwarcie pomiędzy kontrolerem a podnośnikiem. 
Wyczyścić wtyczkę kontrolera alkoholem, aby usunąć 
tłuszcz. 

Usterka kontrolera. 
Wymienić kontroler. 

Awaria elektroniki kontrolera. 
Skontaktować się z lokalnym 
przedstawicielem w celu serwisu. 

Nogi podnoszące poruszają się w sposób 
niekontrolowany. 

Usterka mechanizmu nóg. Produkt jest 
niebezpieczny w eksploatacji. Skontaktować się z 
lokalnym przedstawicielem w celu serwisu 

Podnośnik nie odpowiada na kontroler 
/ Ramię podnoszące nie rusza się. 

Wciśnięty wyłącznik awaryjny 
Przekręcić przycisk w prawo, aby go zresetować. 

Akumulator jest rozładowany. 
Wymienić lub naładować akumulator. 

Elektronika podnośnika jest przegrzana. 
Poczekać, aż ostygnie. 
Podnośnik jest przeciążony. 
Upewnić się, czy obciążenie nie przekracza SWL. 
Kontroler nie jest prawidłowo podłączony. 
Prawidłowo podłączyć kontroler. Uszkodzenie 
kontrolera, kabla zasilającego lub wtyczki i należy je 
wymienić. 
Usterka elektroniki sterowania. 
Skontaktować się z lokalnym przedstawicielem w celu 
serwisu. 

Akumulator nie ładuje się Akumulator jest uszkodzony. 
Sprawdzić wskaźniki na ładowarce podczas 
ładowania. Spróbować inny akumulator. 
Awaria ładowarki akumulatora. 
Sprawdzić wskaźniki na ładowarce podczas 
ładowania. Spróbować inną ładowarkę. 

Rozwiązywanie 
problemów 
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