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Woordje vooraf
Beste gebruiker,

Deze handleiding is opgesteld zodanig dat je gemakkelijk de verhuislift kunt opstellen zonder hem te 
beschadigen. Wij raden je daarom ook ten sterkste aan dat je deze handleiding nauwgezet volgt. 

Stap voor stap wordt alles uitgelegd aan de hand van een stappenplan, bijgestaan door foto’s. Indien je het 
toch nodig acht om van deze stappen af te wijken, sta je zelf in voor de gevolgen.

Mocht je toch nog problemen tegenkomen die je niet opgelost krijgt met deze handleiding, kan u ons steeds 
contacteren en helpen wij u graag verder.

Veel succes met jouw project!

Het Bestrent-team
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         STARTOPSTELLING

Dit is de basisopstelling vooraleer u het 
toestel gaat opzetten. Hou er rekening mee 
dat het toestel loodrecht staat ten opzichte 
van de wand waar je het toestel gaat tegen 
zetten.

STAP 1:  AANSLUITEN VAN DE BEDIENING

Sluit de bediening (A) aan op de motor. Dit dient te gebeuren in de rechterkoppeling. Sluit nu ook het 
stopcontact, hetgeen zich aan het toestel bevindt, aan op het net.

       TRANSPORT

Kijk bij vertrek steeds na of de verhuisplateau stevig bevestigd is met de kabel en veiligheidshaken, zoniet 
kan de verhuisplateau verschuiven en de trekkabels beschadigen.

Hoe gaat u stap voor stap te werk?

A.
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STAP 2:  LOSKOPPELLEN VAN DE VERHUISPLATEAU

Je kan de verhuisplateau loskoppelen door de beveiliging in de haak in te drukken en zo de haak  verwijderen. 
Om het loskoppelen te vergemakkelijken, kan je de plateau naar achter duwen met de bediening, zodat de 
spanning op de beveiliging verdwijnt. Vergeet bij het afbreken zeker niet deze spanning terug op te bouwen.

STAP 3:  UITSCHUIVEN VAN DE VERHUISLIFT

Met de gele hendel stel je de 
hellingsgraad van de verhuislift 
in. Door hier aan te draaien stel 
je de juist hoogte in. Dit is de 
eerste stap bij het instellen van de 
verhuislift. 

Met de zwarte hendel zorg je 
ervoor dat het uiteinde van de 
verhuislift uitschuift. Je kan best 
met twee werken wanneer je dit 
doet. Terwijl de ene aan de rode 
hendel draait, moet de andere 
de verhuisplateau naar achter 
duwen met de bediening. Dit 
vergemakkelijkt het proces omdat 
de kabel weerstand biedt bij het 
uitschuiven.

Zet tot slot de steunpoten volledig 
uit zodat het toestel licht van de 
grond staat.
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LET OP:

 � Je kan de verhuisplateau met de bediening omhoog laten lopen, maar nooit voorbij de steunpoten, zoniet 
bestaat er kipgevaar. Nu kan je de verhuislift vrij vooruit duwen.

 � Wanneer je de verhuislift opstelt, moet je goed opletten dat de verhuislift op de rand rust en niet tegen 
de wand staat. Indien de verhuislift niet op de rand rust, bestaat de mogelijkheid dat deze wegschuift, 
met schade tot gevolg.
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STAP 5: INSTELLEN VAN DE VERHUISPLATEAU

Ook hier ga je best met twee te werk. hef de verhuisplateau op waardoor die in een loodrechte positie ten 
opzicht van de wand komt. Je kan de plateau vastzetten door de steekpennen in de juiste opening te steken 
en vast te zetten met de klem. indien gewenst kan je de verhuisplateau open zetten. Dit wijst zichzelf uit.

STAP 6:  Verhuizen

Je kan nu aan de slag gaan met de verhuislift. Deze is eenvoudig te bedienen met de bediening.
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STAP 7: DE VERHUISLIFT TERUG AFBREKEN

Bij het afbreken van de verhuislift ga je gewoon in omgekeerde volgorde te werk. Hier zijn enkele zaken waar 
u wel moet op letten:

Alvorens de verhuislift terug ineen te schuiven, zorg je ervoor zorgen dat de verhuisplateau zich onderaan 
boven het steungedeelte bevindt en niet vooraan op de arm. Dit kan resulteren in het kantelen van de 
verhuislift.

Zorg ervoor dat je de arm eerst hoger instelt met de gele hendel en dan pas in elkaar schuift. Om de lift in elkaar 
te schuiven dien je aan de zwarte hendel te draaien. Tijdens het draaien kan je met de bediening de plateau 
licht naar boven laten gaan. Hierdoor spant de kabel op rond de as en wordt het oprollen vergemakkelijkt.  
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