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Carolift® 
firmy BraunAbility!
Niniejsza instrukcja stanowi ważny element produktu i zawiera informacje na temat
jego optymalnej i bezpiecznej eksploatacji. Instrukcję należy przechowywać w
bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby można było z niej skorzystać.

W razie pytań na temat systemu adaptacji pojazdu prosimy o kontakt z instalatorem. 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nas i naszej ofercie rozwiązań do adaptacji samo-
chodów, odwiedź www.braunability.eu.

Raz jeszcze dziękujemy za zaufanie!

Dziękujemy za wybór urządzenia
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Deklaracja zgodności znajduje się na końcu instrukcji obsługi.

Carolift



Całkowita długość taśmy podnoszącej, 120 cm

Biała linia
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Bezpieczeństwo



Naciśnij przełącznik na górze wysięgnika, aby uruchomić 
pasek podnoszący w dół lub w górę. Przed podniesieniem 
upewnij się, że karabińczyk lub alternatywne urządzenie 
podnoszące jest dobrze przymocowane do wózka inw-
al-idzkiego.

1 Trzymaj przełącznik wciśnięty. Poprowadź wózek ręką do 
żądanej pozycji, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia 
materiału.

2

Przełącznik

Wózek inwalidzki

Bagażnik

Załadunek i rozładunek wózka inwalidzkiego

Carolift 7

PL

O
bs

łu
ga

Obsługa



Zatrzask

Opuść i podnieś wysięgnik podnośnika
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Wskazówka! 
W razie potrzeby zdejmij cały wysięgnik 
podnośnika, ciągnąc go prosto do góry.

Kliknij!
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W razie potrzeby ...................................................

Kiedy Carolift jest używany ..............................

1 raz/rok ......................................................................

Skontaktuj się z technikiem instalacji w razie konieczności demontażu.

Dane produktu
Udźwig ...........................................................................................................40 kg
Napięcie .......................................................................................................... 12V  
Bezpiecznik ...................................................................................................  15A

 - Użyj odkurzacza i lekko zwilżonej szmatki, aby usunąć kurz i brud.
 - Wymień bezpiecznik (15A). W zależności od instalacji, bezpiecznik może 
znajdować się w bliskiej odległości od akumulatora pojazdu lub aktywnej wtyczki/
gniazdka lub razem z innymi bezpiecznikami pojazdu.

Sprawdź, czy pasek podnoszący nie jest uszkodzony. Wymień pasek podnoszący, jeśli 
został uszkodzony lub ma widoczne uszkodzenia. Pasek podnoszący należy zmieniać co 
cztery lata, niezależnie od jego stanu.

Skontaktuj się z technikiem instalacji, aby zarezerwować usługę.
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Instrukcje czyszczenia i konserwacji



 - Pasek podnoszący splątał się i aktywował się bezpiecznik. Poluzuj silnik i upewnij 
się, że pasek podnoszący jest równomiernie nawinięty na szpulę. Wymień 
bezpiecznik.

 - Została osiągnięta pozycja końcowa. Aktywuj ruch w przeciwnym kierunku
 - Wtyczka gniazdka elektrycznego poluzowała się (dotyczy tylko instalacji tego 
typu). Włóż wtyczkę ponownie.

 - Akumulator pojazdu jest rozładowany. Naładuj akumulator.
 - Bezpiecznik zadziałał z powodu zwarcia. Skontaktuj się z warsztatem.  

Akumulator pojazdu jest rozładowany. Naładuj akumulator.  
W nagłych wypadkach, spróbuj uruchomić pojazd i pozwolić, aby silnik działał, gdy 
podnośnik jest eksploatowany.

Carolift nie jest aktywowany po 
naciśnięciu przełącznika .......................................

Carolift pracuje wyjątkowo wolno ...............
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Rozwiązywanie problemów
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Jeśli wymagana jest dalsza pomoc lub potrzebne są informacje dotyczące gwarancji, skontaktuj się z
instalatorem. Zalecamy przechowywanie poniższych informacji zawsze w łatwo dostępnym miejscu.

Model /

Numer seryjny /

Rok produkcji /

Data zakupu /

Uwagi

Dane kontaktowe instalatora
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Data /

Imię i nazwisko dystrybutora /

Podpis instalatora Podpis użytkownika

Wstęp dla użytkowników
Firma BraunAbility Europe AB dba o poczucie bezpieczeństwa i komfort użytkowania 
nowego produktu. Z tego powodu instalator jest zobowiązany do zapoznania użytkownika 
z następującymi zagadnieniami:

Bezpieczeństwo
Obsługa

Jeśli w późniejszym czasie pojawią się jakiekolwiek pytania dotyczące produktu, serdecznie 
zapraszamy do kontaktu z instalatorem.

Powyższe rozdziały zostały omówione.





Akredytacja SWEDAC dla laboratorium badawczego zgodnie z normą ISO/IEC 17025:2005
Certyfikacja systemu kontroli jakości zgodnie z normą ISO 9001:2008

Ilustracje, opisy i specyfikacje w instrukcji obsługi są oparte na aktualnych informacjach na temat produktów.
Firma BraunAbility Europe AB zastrzega sobie prawo do przeprowadzania modyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
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BraunAbility Europe AB
Åkerivägen 7 Telefon: +46 302 254 00
443 61 Stenkullen E-mail: info@braunability.eu
Szwecja www.braunability.eu


