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Bruksanvisning 

Top Lyft – Underlättar  för den som har svårt att resa och sätt sig 

Denna bruksanvisning innehåller viktig information för användare av 

produkten. Alla som använder produkten skall studera och fullt förstå 

innehållet i bruksanvisningen. Tänk på att förvara bruksanvisningen så att den 

alltid är tillgänglig för användare av produkten. Top Hygien påtar sig inget 

ansvar, om produkten används, förändras eller monteras på annat sätt än 

angivet i denna bruksanvisning. 

 

Allmän information  

Top Lyft 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. Detta gör den lätt att installera och underlättar 

rengöring.  

Höjden regleras upp och ned med knappar som är infällda i armstöden eller 

med en handkontroll som monteras direkt på porslinet utan att du behöver 

göra hål i golv eller vägg. Armstöden kan enkelt fällas upp för att underlätta vid 

sidoförflyttningar. Top Lyft kan kombineras med bidésits Bidéra Automatic eller 

Futura. 

Avsedd användning av Top Lyft 

Läs bruksanvisning för både lyft och tillbehör före användning. Det är viktigt att 

helt och fullt förstå innehållet i bruksanvisningen. Kontakta Top Hygien om 

oklarheter finns eller om frågor uppstår 

Top Lyft är avsedd för montering på befintlig golvmonterad toalettstol i syfte 

att underlätta toalettbesök för den som har svårt att resa eller sätta sig. Lyften 

går även att montera på vägghängda toalettstolar under förutsättning att 

toalettstolen och dess installation är dimensionerad för lyftens angivna 

brukarvikt, samt dess egenvikt (se teknisk specifikation). 

Lyften får endast förses med avsedd original toalettsits eller bidésits Bidéra 

Automatic eller Futura från Top hygien 
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Lyften skall installeras av behörig person enligt Top hygiens 

installationsanvisningar 

Lyften får under inga omständigheter modifieras! Vid frågor kontakta Top 

Hygien 

Använd INTE och montera inte delar från någon tredje part på lyften, som inte 

är godkända av Top hygien. Om ej godkända tillbehör används kan inte 

Tophygien längre garantera att säkerhetsbestämmelserna uppfylls 

Försäkra er alltid om att inte lyften kan köras av misstag vid rengöring och 

eventuellt underhåll  

Följ alltid lyfttillverkarens rekommendationer gällande maxbelastning och 

lastfördelning 

Garantier gäller endast om produkten används under angivna förhållanden 

samt för avsedda syften. Top hygien avsäger sig ansvar för skador och fel som 

uppkommit på grund av slarv, olycka eller olämpligt användningssätt 

Säkerhetsföreskrifter 

Försäkra er om att Lyften är monterad enligt monteringsanvisningarna innan 

användning 

Se till att användaren och alla eventuella ledsagare är helt införstådda med hur 

lyften fungerar 

Barn får ej använda eller leka med produkten. 

Om lyften manövreras av annan person än den som sitter på Lyften, måste 

denna person försäkra sig om att lyftet går rätt till 

Observera att lyften kan utgöra en potentiell klämrisk. 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. 

Använd inte förlängningssladd om det inte är absolut nödvändigt. Användning 

av olämpliga förlängningssladdar kan ge upphov till risk för brand och elektriska 

stötar. 

Se till att kabeln ligger så att ingen kan kliva eller snubbla på den och att den 

inte utsätts för annan typ av belastning eller skaderisk. 
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Lyftens elektronikbox eller andra inkapslade elektriska komponenter får endast 

öppnas eller åtgärdas av behörig person. 

Reparationer skall utföras av utbildad personal. Kontakta alltid Top hygien vid 

problem med lyft 

Teknisk specifikation 

Lyftkapacitet 

Brukarvikt: 160 kg 

Maxhöjd från porslinskant 32 cm 

Vikt 

35 kg 

Manöverenhet 

Inspänning: 230 V ~ 50 Hz 

Manöverspänning: 24 V Dc 

Top Lyft kan även beställas med batteridrift 

Kapslingsklass elektronik: IP 66 

Mått 

Total bredd: 58 cm 

Avstånd mellan armstöd: 57 cm 

Reglage 

Styrs enkelt med knappar i armstöden eller med hjälp av handkontroll 

OBS! : Tillverkaren reserverar sig rätten att utan föregående meddelande ändra 

vikter, mått eller andra tekniska data som anges i den här bruksanvisningen. 

 

Tillsyn och underhåll 

För att Lift ska fungera problemfritt i många år bör en regelbunden översyn ske 

Kontrollera att produkten ej har skador på några komponenter, samt att 

skruvar och fästanordningar är dragna och sitter ordentligt fast. Dra inte åt 

någon skruv för hårt 

Se till att kontakter och kablar är oskadade och ordentligt isatta. 

Om defekta delar upptäcks ska dessa omedelbart bytas ut av behörig person 
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Inspektera lyften visuellt för att kontrollera att armstöd etc. sitter rätt och är 

fästa på toalettstolen enligt tillverkarens anvisningar 

Om du är osäker angående någon av lyftens funktioner bör du kontakta Top 

hygien eller din hjälpmedelscentral 

Skötselråd 

Top Lift är mycket driftsäker och kräver inget specifikt serviceunderhåll utöver 

ytlig rengöring och regelbunden tillsyn (se avsnitt Tillsyn och underhåll) 

Rengör Top Lyft regelbundet med tvållösning, torka efter med fuktig duk. Vid 

behov, använd desinficering 

Slå av strömmen till lyften så att den inte körs av misstag vid rengöringen 

Transport och lagring 

Lift bör förvaras i rumstemperatur 

Under transporter ska om möjligt originalemballaget användas 

Miljö och källsortering 

Alla elektriska delar demonteras och källsorteras som elektriska komponenter 

Plastdetaljer skickas till förbränning och återvinning 

Metalldelar, hjul och aluminium skrotas 

Förbrukade batterier lämnas till miljöstation 

 

  Produkten följer EU direktiven  

  93/42/EEG och 2007/47/EG, samt  

Lag (1993:584) om medicintekniska produkter  

LVFS 2003:11 Läkemedelsverkets föreskrifter om 

medicintekniska produkter 

EMC-direktivet 2014/30/EU 

Standarderna 

 EN 6100-6-3:2007 + A1:2011 

 EN 6100-6-1:2007 
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Användarmanual 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Manövrering. 

Top Lyft manövreras upp och 

ned med manöverdosa eller 

med tryckknapparna i 

armstöden. 

Batteridriven Top Lyft 

manövreras endast med 

manöverdosa. 

När du ska sätta dig ska 

sittringen vara i högt läge. 

Sidoskydden/armstöden 

är uppfällbara för att 

underlätta förflyttningen. 

Sänk ned lyften samtidigt 

som du flyttar dig upp på 

sittringen. Stanna i 

lämplig höjd så att du har 

stöd med fötterna. 

När du ska resa dig, höjer 

du sittringen samtidigt som 

du tar dig framåt. Du ska 

ha så raka ben som möjligt, 

när du kliver av lyften. 
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Försäkran om överensstämmelse 

 

Vi som ansvarig tillverkare och leverantör intygar enligt egen bedömning att 

produkten uppfyller  tillämpliga krav i följande bestämmelser: 

 

 Lag (1993:584) om medicintekniska produkter 

 LVFS 2003:11 Läkemedelsverkets föreskrifter om 

medicintekniska produkter 

 Europeiska rådets direktiv för medicinska produkter 93/42/EEC 

och 2007/47/EG 

 EMC-direktivet 2014/30/EU 

 Standarderna 

  EN 6100-6-3:2007 + A1:2011 

  EN 6100-6-1:2007 

 

Typ av Produkt: Toalettsits med inbyggd lyftanordning 

Produktnamn: Top Lift 

Avsedd användning: Toalettsits med inbyggd lyftanordning för 

rörelsehindrade personer  

Lyften monteras på befintlig toalettstol 
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Verkställande direktör 

 


