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Läs igenom manualen före användning av Bidera Lyft Flexible! Det är viktigt att full förståelse
av manualens innehåll uppnås före användning av utrustningen

Upphovsrätt
Alla immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsade till upphovsrätt, uppfinningar (oavsett om de är patenterbara
eller inte), varumärken, design,
know-how och proprietär information, i och till denna handbok, eller som offentliggörs däri, ägs av eller licensieras till Top
Hygien Nordic AB, och ingenting i denna handbok ska tolkas som att tilldela sådana immateriella rättigheter eller
rättigheter till någon person. Detta innebär bland annat att denna manual inte får reproduceras helt eller delvis, eller
distribueras eller på annat sätt göras tillgänglig i någon form eller på något sätt utan skriftligt förhandsgodkännande från.
Om ytterligare kopior av denna manual krävs kan sådana kopior köpas från Top Hygien Nordic AB till sådant pris som
Top Hygien Nordic AB gäller då och då.
© Copyright 2021 Top Hygien Nordic AB, Alla rättigheter förbehållna
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Viktigt
På www.vastiacare.se kan du ladda ned dokumentation så att du garanterat har den senaste versionen.

Denna symbol indikerar
särskilt viktig
säkerhetsinformation.
Följ dessa anvisningar
noga.

Allmänt
Bruksanvisningen avser
Modell: Bidera Lyft Flexible
Version: 2021-1
Denna bruksanvisning innehåller viktig information för användare av produkten. Förvara denna bruksanvisning på en
säker plats, du kan behöva den senare. Alla som använder produkten skall studera och fullt förstå innehållet i
bruksanvisningen. Top Hygien påtar sig inget ansvar, om produkten används, förändras eller monteras på annat sätt än
angivet i denna bruksanvisning. Top Hygien förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationerna utan ytterligare
meddelande. Kontakta Top Hygien om ni vill ha mer information om produkten, produktåterkallelse eller
produktsäkerhetsmeddelande. Kontaktuppgifter finns i slutet av manualen. Om en allvarlig incident inträffar med
produkten bör du kontakta den behöriga myndigheten och tillverkaren.
Avsedd användning
Bidéra Lyft Flexible underlättar för den som har svårt att resa och sätta sig vid toalettbesök. Med ett enkelt knapptryck
höjs och sänks sitthöjden till önskad nivå. Lyften monteras direkt på WC-stolen och behöver varken fästas i väggen eller
stödja mot golvet. Bidéra Lyft Flexible är avsedd för montering på befintlig golvmonterad skruvat toalettporslin. Lyften går
även att montera på vissa vägghängda toalettstolar under förutsättning att toalettstolen och dess installation är
dimensionerad för lyftens angivna brukarvikt, samt dess egenvikt. Bidéra Lyft Flexible är endast avsedd som hjälp vid
toalettbesök i inomhusmiljö. Produkten får inte användas för andra ändamål.

Symboler
Varning!
Denna symbol indikerar särskilt viktig säkerhetsinformation. Följ dessa anvisningar noga.

Försiktighet!
Anger en riskfylld situation som kan leda till lättare skada om den inte undviks

Viktigt!
Anger en riskfylld situation som kan leda till produktskada om den inte undviks.

Tips och rekommendation!
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Etiketter och symboler på produkten
Tillverkarens adress

Tillverkningsdatum

Brukarens maxvikt
Visar överensstämmelse med Rådets direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs
av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Symbolen betyder
att kasserad elektrisk och elektronisk utrustning inte får kastas som
hushållssopor utan måste lämnas till separat återvinning.
Produkten är CE-märkt i enlighet med den medicintekniska förordningen
2017/745 klass 1.

Klass II-utrustning

Läs medföljande bruksanvisning

Patientanslutna delar Typ B.

Medicinteknisk produkt enligt ISO15223MDR 2017/745 – Art. 18 - §1d

Artikelnummer

Serienummer

Överensstämmelse

Produkten är CE-märkt i enlighet med den medicintekniska förordningen 2017/745 klass 1. Lansering
för produkten anges i CE-försäkran om överensstämmelse. Vi arbetar i enlighet med följande
standarder SS-EN 12182:2012. SS-EN 60601-1. SS-EN 60601-1-2
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Garanti
Våra produkter har två års garanti mot tillverknings- och materialfel. För villkor, kontakta Top Hygien. www.vastiacare.se
Ansvarsbegränsning
Top Hygien ansvarar inte för skador som uppkommer till följd av:
- Felaktig användning
- Normalt Slitage
- Att bruksanvisning inte följs
- Felaktig installation eller montering som utförts av köparen eller tredje part
- Åverkan på produkten
- Användning av felaktiga delar eller tillbehör
Vi rekommenderar att endast komponenter och orginaldelarför Bidéra Lyft Flexible används. Försäkran om
överensstämmelse är inte giltig och Top Hygien tar inget garantiansvar om modifieringar har utförts på produkten. Top
Hygien tar inget ansvar för tillbud, olyckor eller försämring av produktens prestanda som kan inträffa om komponenter
från andra tillverkare används. Om ej godkända delar eller rekommenderade tillbehör används kan inte Top Hygien
längre garantera att säkerhetsbestämmelserna uppfylls.
Säkerhet
Allmän säkerhetsinformation
Se till att användaren och alla eventuella ledsagare är helt införstådda med hur lyften fungerar.
VARNING!
Risk för person- eller produktskador Läs igenom manualen innan du börjar använda lyften!
Det är viktigt att du förstår innehållet i manualen fullt ut innan du använder utrustningen. Vid
frågor kontakta Top Hygien eller kvalificerad tekniker.
VARNING!
Risk för person- eller produktskador
Barn får ej använda eller leka med produkten.
Extra försiktig när produkten används i närheten av barn eller djur.
VARNING!
Risk för person- eller produktskador
Toalettstolen skall vara väl förankrad och skruvad i golvet

VARNING!
Risk för person- eller produktskador
Använd endast originaldelar.

VARNING!
Risk för person- eller produktskador
Dra ur kontakt vid reparation eller rengöring
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VARNING!
Risk för person- eller produktskador
Lyften är avsedd för inomhusmiljö. Lyften får ej användas som duschplats.

VARNING!
Risk för person- eller produktskador
Användning av olämpliga förlängningssladdar kan ge upphov till risk för brand och elektriska
stötar.
VARNING!
Risk för person- eller produktskador
Det är förbjudet att röka eller använda öppen eld i närheten av utrustningen, eller att utsätta
den för extrema temperaturer.
Tillbehör
VARNING!
Användaren bör göra riskbedömning innan lyft används med utrustning från andra
leverantörer eller tillverkare. Top Hygien tar inget ansvar för utrustning som påverkar eller
förändrar lyftens prestanda.
Klämrisk
VARNING!
Risk för personklämskada
Observera att lyften kan utgöra en potentiell klämrisk för användaren eller assisterande
person. Vid all användning av lyftfunktionen, skall säkerställande att inga kläder, händer,
fötter eller andra kroppsdelar kan hamna i kläm. Tänk på att det också kan finnas klämrisk
mellan Lyften och andra produkter, t.ex. toalettpappershållare som sitter på vägg eller
handfat.
Elsäkerhet och säkerhetsinformation om elektromagnetiska störningar
VARNING!
Felaktig hantering av kablar, felaktiga anslutningar och användning av icke godkänd
utrustning kan orsaka elektriska stötar och produktfel. Du får inte böja eller skada produktens
kablar. Se till att inga kablar fastnar eller kläms vid användning. Dra alltid ur kontakten vid flytt
eller rengöring av produkten. Produkten får inte användas i bad eller dusch.

VARNING!
Vid skada av lyftens elektronikbox eller andra inkapslade elektriska komponenter får dessa ej
öppnas eller åtgärdas, utan ska returneras till tillverkaren.
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Produktöversikt
Illustrationen nedan beskriver produktens komponenter
Nummer

Komponent

1

Chassi

2
3

Stolpe vänster till sidoskydd
Stolpe höger till sidoskydd

4

Sidoskydd

5

Löprulle

6

Hylsa till löprulle

7

Styrstång

8

Styrplatta höger

9

Styrplatta vänster

10

Sittplatta

11

Hållare för styrbox

12

Styrbox

13

Bricka till sidoskydd

14

Skruv M10x35 MF6S

15

Mutter M10 ML6M

16
17

Skruv M6x12 MF6S
Skruv M6x12 MC6S

18

Bussning till sidoskydd

19

Ställdon

20

Skruv M8x30 MF6S

21

Skruv M8x35 MC6S

22

Skruv M10x35 MLC6S

23

Saxpinne 3,2x32

24

Stoppskruv M6x25 MSK6SS

25

Mutter M6 M6M
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Tillbehör
Top hygien rekommenderar bidésitsarna Bidéra Automatic och/eller Jasmin Care. Mer info om dessa hittar du på
www.vastiacare.se
VARNING!
Användaren bör göra riskbedömning innan lyft används med utrustning från andra
leverantörer eller tillverkare. Top Hygien tar inget ansvar för utrustning som påverkar eller
förändrar lyftens prestanda.
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Montering och installation
Förberedelser
Tag först bort eventuell sittring från WC-porslinet och kontrollera att cc-avståndetmellan hålen är mellan 145 - 165 mm,
vilket är standard för moderna WC-stolar från t ex Gustavsberg, Ifö eller ido.
Utförande

Lägg en kona i varje hål på porslinet för att lyften ska bli stadig.Sätt på lyften på porslinet och montera fast med
medföljande vagnsbultar.

Montera sidoskydd/armstöd medhjälp av medföljande skruvar, M8x30

Montera sidoskydd/armstöd medhjälp av medföljande skruvar, M8x30

Ställ boxen på hållaren och fäst den i stommen med medföljande kardborreband.
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1. Sätt i ställdons kablarna i boxen samt Y-kabeln.
2. Anslut kablarna från sidoskydden/armstöden i Y-kabeln. Här väljer du vilken knapp som blir upp och ner (höger eller
vänster knapp).
3. Anslut boxen med elkabeln.

Testa funktionen genom att trycka på armstödsknapparna.

Användning av Lyften
Allmän säkerhetsinformation
VARNING!
Risk för person- eller produktskador Läs igenom manualen innan du börjar använda lyften!
Det är viktigt att du förstår innehållet i manualen fullt ut innan du använder utrustningen.Vid
frågor kontakta Top Hygien
VARNING!
Risk för person- eller produktskadorOm den maximala maxbelastningen är olika för
toalettstol, lyft eller tillbehör ska alltid den lägsta maxbelastningen användas.
VARNING!
Risk för person- eller produktskadorBidéra Top Lyft Flexible får endast användas för att lyfta
sittande människor. Stå ej på lyften.

Innan lyften tas i bruk
Kontrollera att alla skruvar sitter ordentligt. Att toalettstolen är fastskruvad ordentligt. Anslut till eluttaget.
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Förflyttning från stående position
VARNING!
Risk för person- eller produktskador Ha alltid fötterna på golvet!

1. Luta bakdelen mot sittringen i uppfällt läge

2. Sänk ned lyften samtidigt som förflyttning upp på sittringen sker. Stanna i lämplig höjd för
att få stöd med fötterna.

3. Höj sittringen samtidigt som förflyttning framåt sker. Tänk på att ha så raka ben som möjligt
vid avstigning från lyften.

Förflyttning från rullstol
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Placera rullstolen i anslutning till Lyft, i en vinkel så nära som möjligt.
Sänk ned lyften till lämplig höjd för att utföra sidoförflyttning
Utför sidoförflyttningen från rullstol till Lyft.
Sänk Lyft ytterligare vid behov. Stanna i lämplig höjd så att stöd åt fötterna uppnås.
För återplacering i rullstol höjs Lyft tills lämplig höjd för sidoförflyttning uppnås
Utför sidoförflyttning till rullstol
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Manöverknappar
För att justera höjden på liften används manöverknappar. Knapparna sitter inbyggd i armstöden och består av två
knappar:
Knapp ↑ Upp, längst fram på armstöd
knapp ↓ Ner, längst fram på armstöd

VARNING!
Risk för person- eller produktskador KLÄMRISK FINGRAR!- I bakkant mot toalettcisternen
mellan lyftens chassi och lyftplatta.- Mellan kabelskydd och skyddskåpa- Mellan chassi och
styrpinnens mekanism

VARNING!
KLÄMRISK FOT!- Mellan skyddskåpa och golv

VARNING!
KLÄMRISK Huvud!- Mellan skyddskåpa och golv- Mellan porslinets överkant och sittplatta
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Tillsyn, Serviceintervall och underhåll
Allmän information
FÖRSIKTIGT! Risk för person- eller produktskador – Underhålls- eller servicearbete ska inte utföras medan produkten
används eller är ansluten elektriskt.
VARNING!
Risk för person- eller produktskador Dra ur kontakten vid service/underhåll

För att Lyften ska fungera problemfritt i många år bör en regelbunden översyn ske.
Innan produkten används/varje dag/varje månad. Nedan inspektion ska utföras:
Kontrollera att produkten ej har skador på några komponenter
Att skruvar och fästanordningar är dragna och sitter ordentligt fast och att man använt gänglåsning. Dra inte åt
någon skruv för hårt.
Att kontakter och kablar är oskadade och ordentligt anslutna.
Om defekta delar upptäcks ska dessa omedelbart bytas, läs mer i manual för Rekonditionering, service och underhåll.
Om du är osäker angående någon av lyftens funktioner bör du kontakta Top Hygien.
VARNING!
Risk för person- eller produktskador.Se till att kontakt är utdragen vid skötsel och rengöring.

VARNING!
Risk för person- eller produktskador.Produktens prestanda kan påverkas av skadade eller
slitna delar.Produkten ska kontrolleras varje gång den används.Använd inte produkten om du
ser skador på den eller misstänker att någon del av produkten inte är säker. Kontakta din Top
Hygien leverantör omgående och se till att produkten inte används förrän reparation har
utförts.

Rengöring och desinfektion
Allmän säkerhetsinformation
VARNING!
Risk för person- eller produktskador. Risk för elektriska stötar och produktskador Följ
anvisningar för rengöring.
VARNING!
Risk för person- eller produktskador. Lyften är ej avsedd för automatiska tvättar, ångtvättar
eller dusch, samt får ej sänkas ned i vätska.
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Rengöringsintervall
Regelbunden rengöring och desinfektion förbättrar smidig drift, förlänger livslängden och förhindrar kontaminering.
VIKTIGT!
Hygien är särskilt viktigt i ett så känsligt område som toaletten. Håll produkten ren och rengör den regelbundet.
Anvisningar för rengöring - VIKTIGT!
Stäng av enheten och koppla ifrån elnätet.
Vid rengöring av elektroniska komponenter bör du beakta deras skyddsklass gällande vatteninträngning.
Se till att inget vatten stänker på kontakten eller vägguttaget.
Hantera aldrig eluttag med blöta händer.
Lyften får inte sköljas i rinnande vatten.
Använd inte lösningsmedel eller starka vätskor eftersom det kan skada lyftens ytor.
För desinfektion vid behov: använd ytdesinficeringsmedel för hemmabruk.
Undvik slipande rengöringsmedel. Använd ytdesinficeringsmedel för hemmabruk för att ta bort fett och smuts på
kontakten och handkontrollen.
Metod: Torka av produkten med en våt trasa eller en mjuk borste och lämpligt pH-neutralt rengöringsmedel. Max.
temperatur: 40 °C.
Torkning: Torka av med en mjuk trasa.

Transport, lagring och användarförhållanden
Miljökrav vid transport/förvaring
Temperaturområde: 0~+45°C
Lufttryck: 86KPA ~1006KPa
Relativ fuktighet: 10% ~ 93%
Batterier
För att optimera batteriets livslängd och prestanda ska batteriet laddas i 24 h var 3.e månad.
Användning
Lyften är anpassad för användning i normal rumstemperatur +5°C~+45°C

Återvinning
Ta isär produkten och dess komponenter så att de olika materialen kan separeras och återvinnas individuellt. Kassering
och återvinning av begagnade produkter och förpackningar måste följa de lagar och föreskrifter som gäller för
avfallshantering i respektive land. Kontakta det företag som sköter den lokala avfallshanteringen för att få information.
Alla elektriska delar demonteras och källsorteras som elektriska komponenter.
Plastdetaljer skickas till förbränning och återvinning.
Metalldelar, hjul och aluminium demonteras och sorteras.
Förbrukade batterier lämnas till miljöstation.

Rekonditionering
Montering, justering, underhåll och rekonditionering av produkten får endast ske av utsedd person16med rätt
kompetens. Läs noga och följ manualen för montering, justering och rekonditionering för att försäkra dig om att du
hanterar produkten på ett säkert sätt. Manualen finner du på www.vastiacare.se.
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Felsökning
Tecken/Symptom

Möjlig orsak/Åtgärd

Tryckknapp fungerar inte

Glapp, skadad kabel, trasig tryckknapp - Kontakta
tillverkare

Lyften går till ändläge

RESET Ställdon – Kör lyften till bottenläge, släpp
knappen, håll inne nedåtknappen och vänta på att det
klickar ett ljud från kontrollboxen två gånger.
Upprepa vid behov.
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Tekniska data
Maximal brukarvikt: 150 kg
Vikt: 35 kg
Maxhöjd från porslinskant till ovankant sittplatta: 275 mm
Manöverenhet: Inspänning: 230 V ~ 50 Hz Manöverspänning: 24 V DC
Kapslingsklass elektronik: IP 66
Mått:
Total bredd: 600 mm
Avstånd mellan armstöd: 505 cm
Material: Stål, plast, aluminium, gummi
Batteri (tillval)
Modellbeteckning batteri TBB7
Kapacitet 2.9Ah
Inkommande spänning 29~45V DC
Utgående spänning 24V DC, 2.9A
IP-klassning: IP54
Batteriladdare (tillval)
Modellbeteckning laddare TBC2

Elektronik
Allmän EMC-information - Elektromagnetisk kompabilitet (EMC)
Denna produkt har testats och bekräftats uppfylla de EMC-gränser som anges av IEC/EN 60601-1-2 för utrustning
tillhörande klass B.

Batteri
Bidéra Top Lyft Flexible har ett bly-syra batteri på 24V med 2,9 Ah. Batteriet har en förväntad livslängd på ca 300
laddningscykler. Under förutsättning att man använder det enligt anvisning.

Begagnade batterier måste kasseras som specialavfall i enlighet med lokala regler och
bestämmelser. Får ej kasseras i hushållssopor.

Batterierna måste laddas upp och tömmas helt några gånger innan de når full kapacitet.
Detta gäller också om lyften inte använts under en längre tid. (4 veckor eller mer).
Underhållsladdning ska ske i 24 timmar var 3.e månad.
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Batteriladdare
Modellbeteckning TBC2
Se nedan för alternativ gällande montering av batteriladdare.
Laddstället kan stå fritt på ex ett bord alternativt skruvas upp på vägg (med skruv via de två hålen i mitten av stället).

Batteriladdare: 28VDC
Art nr: TBC2-2022-004 med EU kontakt och TBC2-2022-005 med UK kontakt.
SP-2022-046 laddstället som laddaren kopplas mot och som batteriet dockas i vid laddning.

Sida 18 av 19

Användarmanual - SE

TD.1645:2

Top Hygien Nordic AB
Bäckvägen 26, SE-463 33 Lilla Edet
www.vastiacare.se
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