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1 Ievads un funkcijas 
 

Apsveicam! 

Iegādājoties jauno LIFTKAR SAL, jūs esat ieguvis ērtus modulārās konstrukcijas 
maisu ratiņus, kuru svars bez kravas ir tikai 16 kg. 

 
Pēc ātri nomaināmā akumulatora uzstādīšanas šie vienkāršie maisu ratiņi kļūst par 
daudzpusīgu visurgājēju, jo kalpo kā parasti ratiņi vispārējai lietošanai uz līdzenas 
virsmas un kā elektriskais kāpņu kāpējs izmantošanai uz dažādu veidu kāpnēm. 

 
Papildu līdzekļi, piemēram, platās pneimatiskās riepas (pieejamas arī necaurduramas 
riepas), tos padara līdzvērtīgus jebkuriem parastajiem rokas ratiņiem, ko izmanto ārā 
un profesionālām piegādēm, tikai ar papildu priekšrocību — kāpšanu augšup pa 
kāpnēm. 

 
Ar SAL sēriju kāpšana pa kāpnēm ir maksimāli vienkāršota. LIFTKAR pats uzkāpj uz 
nākamā augstākā pakāpiena un tikai līdz nepieciešamajam pakāpiena augstumam. 

 

Lejup kāpšanas laikā motors darbojas kā elektriskā bremze, un krava pārvietojas uz leju 
bez atsitieniem. Tas ideāli noder vītņu kāpnēs un šauros kāpņu laukumos. 

 
LIFTKAR SAL ir mehānisks sajūgs, kas novērš bojājumus, ja ierīci izmanto 
lejupkāpšanai, bet kontroles ierīces ir augšupkāpšanas pozīcijā. 

 
Ierīcei ir arī elektroniska aizsardzība pret pārslodzi, kas novērš augšupkāpšanu ar 
pārāk smagu kravu. 

 
Liftkar SAL ir divi augšupkāpšanas ātruma iestatījumi (lēnais un ātrais — ar ātrumu 
līdz 48 pakāpieniem minūtē), kā arī ļoti dažādas modeļu opcijas, celtspējas un 
papildpiederumi. 

 
Citiem vārdiem sakot — profesionālis profesionāļiem! 

 

 
 
 

1.1 Vispārīgas drošības instrukcijas 

 Vienmēr nodrošiniet, lai neviens neatrastos zem kravas 
 

 Kravu vienmēr nostipriniet ar piemērotām siksnām vai citiem piederumiem 
 

 Vienmēr nēsājiet apavus ar neslīdošu zoli. Dažas kāpnes var būt īpaši slidenas 
 

 Vienmēr nēsājiet apavus ar tērauda purngaliem 
 

 Nekad nesniedzieties ar rokām celšanas mehānismā, ja ir ievietots akumulators 
 

 Vispirms apgūstiet Liftkar SAL lietošanu bez kravas vai ar vieglu kravu (20–30 kg) 
 

 Transportēšanas nolūkos noņemiet akumulatoru, lai atvieglotu ierīci un novērstu 
nejaušu tranzīta darbību 
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1.2 LIFTKAR SAL standarta modeļa tehniskie dati 
 
 

Modelis ... ERGO/UNI/FOLD SAL 110 SAL 140 SAL 170 

Celtspēja 110 kg 140 kg 170 kg 

Maksimālais kāpšanas ātrums 48 pakāpieni/min

. 

35 pakāpieni/min. 29 pakāpieni/m

in. 
Svars 

 
16 kg 

 

Maksimālais pakāpiena augstums 
 

210 mm 
 

 
 

1.3 Ātri nomaināmā akumulatora tehniskie dati 

Drošinātājs: iekšējs lentes drošinātājs (30 amp.)  

Spraudkontakts lādētājam: līdzstrāvas ligzda, ø 2,1 x 9,5 

Svars: 4 kg 
 

Kapacitāte: 5 Ah 
 

Spriegums: 24 V līdzstrāva (2 x 12 V līdzstrāva – 5 Ah) 
 

Akumulatora elementi: noblīvēti, svina-skābes, bez apkopes, apstiprināti  
aviopārvadājumiem (DOT un IATA) 
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2 Kontrolierīces 
 

 
2.1 Modelis ERGO 
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2.2 Modelis FOLD 
 
 
 

 
 

 
2.2.1. Šarnīrsavienojums 

 
Pagriežamā savienojuma nepieciešamā berze tiek panākta ar vairākiem berzes 
diskiem, kas tiek vienlaicīgi saspiesti kreisajā un labajā pusē. Fiksators ir pietiekami 
jāpievelk, lai izvairītos no kustības lietošanas laikā. 

 
Noteikums: fiksators tiks pietiekami pievilkts, ja operators var kravu sasvērt atpakaļ no 
vertikālas pozīcijas, nekustinot rokturi. 

 
Drošības instrukcija: smagām kravām (virs 100 kg) nodrošiniet, lai fiksators tiktu 
pievilkts īpaši stingri. 
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2.3 Modelis UNI 
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2.4 Vadības kārba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.4.1 Augšupkāpšanas/lejupkāpšanas poga (P) 
 

 Īsi nospiediet spiežampogu, lai LIFTKAR SAL pārslēgtu uz augšupkāpšanas 
režīmu vai lejupkāpšanas režīmu. Skatiet 4.1. sadaļu Ekspluatācija. 

 
 Ja poga tiek spiesta ilgāk nekā 3 sekundes, LIFTKAR SAL izslēdzas. 

 

 
2.4.2 Indikatora gaismiņa 

 Mirgo zaļa: LIFTKAR SAL ir augšupkāpšanas režīmā. (Augšupkāpšanas režīmā ir 
aktīva spiežampoga roktura stienī. Celšanas mehānisms darbojas, kad 
spiežampoga Q ir nospiesta, un apstājas, kad poga tiek atlaista (skatiet arī nodaļu 
Ekspluatācija [4.1.]) 

 
 Mirgo zaļa: LIFTKAR ir lejupkāpšanas režīmā. (Spiežampoga Q pašlaik nav 

aktīva — skatiet arī nodaļu Ekspluatācija [4.2.]) 
 

 Vienmērīga sarkana: LIFTKAR ir lejupkāpšanas režīmā un atbalsta riteņi (ātri) 
pārvietojas lejupkāpšanas pozīcijā (ne ilgāk kā 0,5 sekundes — skatiet arī nodaļu 
Ekspluatācija [4.2.]) 

 
 Mirgo sarkana: LIFTKAR ir pārslogots. (Mirgo 3 sekundes un nodziest — skatiet arī 

nodaļu Ekspluatācija [4.3.3.]) 
 

 
2.4.3 Ātruma slēdzis 

Izmantojiet ātruma slēdzi, lai atlasītu augstu vai zemu ātrumu — to var izmantot tikai 
augšupkāpšanas režīmā. (Lejupkāpšanas režīmā ātrums ir iestatīts konstanti, lai 
vienmēr nodrošinātu optimālu bremzēšanu — skatiet arī nodaļu Ekspluatācija [4.2.]) 

 
Zemu ātrumu ieteicams izmantot apmācībai, smagām kravām un sarežģītās vietās. 
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2.5 Augšupkāpšanas poga augšējā rokturī 

Šī poga [Q] ir aktīva tikai augšupkāpšanas režīmā, tā ieslēdz un izslēdz celšanas 
mehānismu. 

 
 
 
2.6 Drošības atloks 

Sākot sasvērt kravu, iespējams, jāpalīdz ar kāju. Šim nolūkam parasti izmanto parasto 
maisu ratiņu asi. Izmantojot LIFTKAR SAL, atbalstam ar kāju var izmantot svārstīgo 
sviru ar atbalsta riteņiem, riteni vai piedziņas ierīci. Drošības atloks ir uzstādīts, lai kāja 
neiesprūstu kustīgajā svirā. Uzspiežot uz atloka lejasdaļas ar pēdu, tiek apturētas 
visas funkcijas. 

 
 
 

Drošības instrukcijas 
 

Ieslēdzot tikai pēc kravas sasvēršanas, var izvairīties no visiem riskiem. 
 
 
 
2.7 Galvenais slēdzis 

Galvenais slēdzis atrodas uz akumulatora vāka. Strāvas padeve tiek ieslēgta vai 
izslēgta ar galveno slēdzi. 

 

 

2.8 Izslēgšana 

Akumulatora jauda tiek noņemta: 
 

 izslēdzot akumulatora bloka galveno slēdzi; 
 

 noņemot akumulatoru; 
 

 3 sekundes spiežot pogu (P); 
 

 automātiski pēc 10 minūtēm. 
 
 
 

Galvenais slēdzis vai akumulatora izņemšana nodrošina augstāku drošības 
līmeni nekā izslēgšana ar pogu P vai taimera atslēgšanu, jo pogai P var 
pieskarties nejauši. 
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3 Akumulatora uzstādīšana un izņemšana 

 
3.1 Akumulatora uzstādīšana 

(1) Stūri “A” abās pusēs ievietojiet āķī “B” uz rāmja 
(2) Pavirziet akumulatoru uz priekšu, lai saslēgtu bloķēšanas āķus 

 

 
 

 
 
 
 
 

3.2 Akumulatora izņemšana 

Akumulators ir jāceļ vertikāli, lai atvienotu bloķēšanas āķi. Nepieāķējiet atpakaļ. 
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4 Darbība 

 
4.1 Kāpšana uz augšu pa kāpnēm 

Īsi nospiediet pogu (P), līdz indikatora gaismiņa nepārtraukti deg zaļā krāsā. 

Tagad LIFTKAR ir REŽĪMĀ UZ AUGŠU. 

Nospiežot pogu (Q) augšējā rokturī, tiek darbināti atbalsta riteņi un LIFTKAR tiek 
nepārtraukti pacelts par pakāpienu uz augšu, līdz poga tiek atlaista. 

 
Svarīgi: 
katrā ciklā tūlīt pēc tam, kad galvenie riteņi atbalstās uz pakāpiena, pavelciet 
LIFTKAR atpakaļ, lai pieskartos nākamā pakāpiena pacēlumam uz augšu. 

 

 
Ja LIFTKAR tiek turēts pārāk līdzeni, tad uz kāpnēm ar atvērtiem pakāpieniem 
atbalsta riteņi var daļēji iesprūst zem pakāpiena. Tas var izraisīt pārmērīgu 
spiedienu uz piedziņas ierīci, izraisot tās pāriešanu pārslodzes režīmā un 
izslēgšanos. Lai atiestatītu, nospiediet pogu (P). 

 
 
 
 

 
4.2 Kāpšana uz leju pa kāpnēm 

Īsi nospiediet pogu (P), līdz indikatora gaismiņa mirgo zaļā krāsā. Tagad LIFTKAR ir 
REŽĪMĀ UZ LEJU un atbalsta riteņi automātiski pārvietojas uz lejupkāpšanas pozīciju. 

 
Augšupkāpšanas poga Q tagad nedarbojas. 
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Ar atbalsta riteņiem lejupkāpšanas pozīcijā LIFTKAR var pārripot pāri pakāpiena 
malai, un atbalsta riteņi kontrolētos apstākļos nolaiž iekārtu uz nākamā pakāpiena. 
Kad galvenie riteņi piezemējas uz apakšējā pakāpiena, atbalsta riteņi automātiski 
pagriežas lejupkāpšanas pozīcijā kāpšanai uz nākamo pakāpienu, un tas viss notiek 
apmēram pussekundes laikā. 

 
Lejupkāpšanas kustības laikā indikatora gaismiņa pastāvīgi deg sarkanā krāsā. Pēc 
lejupkāpšanas pozīcijas sasniegšanas gaisma atkal mirgo zaļā krāsā. 

 
Svarīgi: 
līdzko LIFTKAR noripo no pakāpiena, nodrošiniet galveno riteņu turēšanu pret 
pacēlumu, līdz atbalsta riteņi sasniedz lejupkāpšanas pozīciju. 

 
Tieši pirms tam, kad balstiekārtas svira sasniedz lejupkāpšanas pozīciju, 
atbalsta riteņi sasniedz kāpņu augšmalu un paceļ LIFTKAR apmēram par 
10 mm. Tas ir normāli, un pieredzējuši operatori to izmanto kā virzības signālu. 
Būtībā jūs varat iekārtu virzīt uz priekšu, kamēr atbalsta riteņi ir saskarē ar 
grīdu. Tādējādi veidojas līdzena un nepārtraukta kustība lejup pa kāpnēm. 

 
Ja kāpnes ir slēgtas ar šauriem pakāpieniem, piemēram, šauras apļveida 
kāpnes, atbalsta riteņi var pieskarties kāpņu pakāpienam un LIFTKAR var 
pārvietoties par apmēram 8–9 cm uz priekšu. Arī tas ir normāli, jo LIFTKAR 
pēc tam atkal ir gatavs virzībai uz priekšu. 

 
Ja krava ir zem 15 kg vai operators kravu tur atpakaļ, automātiskā kustība uz 
lejupkāpšanas pozīciju tiks palēnināta. 

 
 
 

Atšķirībā no citiem kāpņu kāpējiem operatoram nav lejupkāpšanai jāizmanto elektrības 
vadība, jo atbalsta riteņi darbojas automātiski. 

 
 
4.3 Lūdzu, pievērsiet uzmanību 

 

 
4.3.1 Balansa nobīde 

 

 
Kāpjot uz augšu, kravas līdzsvars mainās, līdzko 
atbalsta riteņi sāk celt kravu. Operatori ātri pie tā 
pierod un to kompensē, sasverot rokturi. 

 
Sākumā, pirms šī kustība kļūst automātiska, 
jāuzmanās brīdī, kad atbalsta riteņi uzņem slodzi, 
kāpjot uz augšu. Mašīnai ir kustība uz priekšu, kuru 
var viegli kompensēt, rokturi sasverot atpakaļ. 

Nolaišana atpakaļ par 10°–20°, pirms atbalsta riteņi 
sāk celšanu, novērš jebkuru lielu kustību uz priekšu. 
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4.3.2 Ieāķēšana zem pakāpiena 
 
 

 
 

 
 

4.3.3 Pārslodze 
 

Nepārslogojiet. 

 
 
 
 

Normālos ekspluatācijas apstākļos, 
kad krava ir labi līdzsvarotā pozīcijā, 
atbalsta svira kustības laikā nekad 
neaizskar augšējā pakāpiena 
apakšpusi. Ja LIFTKAR atrodas pārāk 
tālu atpakaļ, atbalsta svira tiek 
atslēgta, pieskaroties pakāpienam, uz 
kura tā atrodas, izraisot tās rotāciju 
zem augšējā pakāpiena. Elektronika 
pāriet pārslodzes režīmā, un tai ir 
nepieciešama atiestatīšana. 

 

Pārsniedzot celtspēju, tiek aktivizēts pārslodzes režīms, izraisot darbības apturēšanu 
un galveno riteņu lēnu nolaišanu uz zemāku pakāpienu. Indikatora lampiņa apmēram 
3 sekundes mirgo sarkanā krāsā, pēc tam ir nepieciešama 
augšupkāpšanas/lejupkāpšanas pogas atiestatīšana. 

 
Pēc akumulatora izlādēšanās ierīce pāriet uz pārslodzi pat tad, ja kravas ir zem 
norādītās celtspējas. 
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4.3.4 LIFTKAR nav gumijas paliktnis 
 
 
 
 

 

Dzērienu nozarē mucas bieži vien tiek nomestas no autokrāvēja uz rokas ratiņiem, 
nevis uz gumijas paliktņa vai vecas riepas. 

 
 

Ar LIFTKAR tas nav iespējams, ja atbalsta riteņi ir lejupkāpšanas pozīcijā. Trieciens 
caur piedziņas ierīci tiks nodots uz savienotājstieni, izraisot lūzumu. Kad atbalsta riteņi 
ir pacelti starp galvenajiem riteņiem, mucas nosviešana uz ierīces principā ir 
iespējama, jo pneimatiskās riepas daļēji absorbē triecienu, tomēr šāda darbība nav 
ieteicama, jo tā saīsina ratiņu darbmūžu. 

 
 

4.3.5 Netīša akumulatora izstumšana 
 
 
 

 
Visu parasto darbību laikā 
akumulatoru stingri satur fiksācijas 
āķi. Tā noņemšanai ir nepieciešams 
spēcīgs rāviens. Ja LIFTKAR tiek 
nepareizi izmantots, to ļoti ātri 
pārvietojot uz priekšu un pārvarot 
augstu pakāpienu, tas izraisa 
akumulatora izstumšanu no vietas. 

 
 
 
 
 

Tā var būt pastāvīga problēma — atkarībā no lietotāja braukšanas stila. Šim nolūkam 
mēs piedāvājam akumulatora bloķētāja opciju (Nr. 930 140). 

 

 
 
 

4.3.6 Nespēja kvadrātveidā pārvarēt pakāpienus 

Nespēja kvadrātveidā pārvarēt pakāpienus izraisa piedziņas ierīces apakšpuses 
bojājumus. 
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4.3.7 Braukšana vītņu kāpņu laukumā 
 

Ja jābrauc vītņu kāpņu laukumā, pievērsiet uzmanību turpmākajām norādēm. 
 

Kāpot augšup, LIFTKAR (vai jebkuriem citiem rokas ratiņiem) ir tendence pārvietoties 
uz kāpņu iekšpusi (ar katru pakāpienu par dažiem cm atkarībā no pagrieziena leņķa). 
Tāpēc kāpšanu uz augšu sāciet pēc iespējas tālāk ārpusē. 

 
Kāpot lejup, LIFTKAR ir tendence pārvietoties uz kāpņu laukuma ārpusi. Tāpēc 
kāpšanu uz leju sāciet pēc iespējas tālāk iekšpusē. 
Tomēr, ja vītņu kāpnes joprojām ir pārāk šauras, var pārvietoties sāniski reversējot, 
vēlams pie kāda no platākajiem pakāpieniem. 

 
 
 
 
 
 

5 Akumulatora uzlādēšana 

 
Akumulatora elementiem akumulatora korpusā nav nepieciešama apkope, tiek ir 
noslēgti un uzlādējami. To ilgnoturība ir lielākoties atkarīga no uzlādes/izlādes cikliem. 
Ja izvairās no pilnas izlādes, svina-skābes akumulatoriem ir iespējams panākt vairāk 
nekā 1000 daļējas izlādes. 

 
 Šī iemesla dēļ izvairieties no pilnas izlādes. Uzlādējiet, cik bieži vien iespējams. 

 
 Svina-skābes akumulatoriem notiek pašizlāde. Šī iemesla dēļ ātri nomaināmajam 

akumulatoram ir jāveic uzlāde ne vēlāk kā pēc trim nedēļām, kad tas netiek lietots. 
 

 Lādētājs automātiski pārslēdzas uz pakāpenisko uzlādi, tāpēc pārlāde nav iespējama. 
 

 Neatstājiet akumulatoru izlādētu vai daļēji izlādētu. Vienmēr uzlādējiet tūlīt pēc 
lietošanas. 

 
 Uzlādes optimālā temperatūra ir 20–25 °C. Pārāk zema vai augsta temperatūra 

negatīvi ietekmē kapacitāti. 
 

Ja akumulators nav pilnībā uzlādēts vai tam ir tendence pārāk ātri izlādēties, 
tas samazina ne tikai LIFTKAR ātrumu, bet arī tā celtspēju. Tā rezultātā var 
ieslēgties pārslodzes režīms pat nelielām kravām. Skatiet sadaļu Ekspluatācija 
[4.3.3.]. 



16. lpp.  

5.1 Akumulatora lādētājs 
 
 

Augsts sniegums tiek panākts ar 2 soļu automātiskās un digitālās vadības inženieriju. 
Tas atļauj veikt ātru uzlādi pirmajā solī, pēc tam kompensācijas/pakāpenisko uzlādi 
otrajā solī. Akumulatora stāvokli var pārbaudīt. 
Ar LCD displeju un pagriežamu tīkla spraudni. 

 
 
 

5.1.1 Pārbaude 

 
Akumulatora lādētāju savienojiet ar akumulatoru (nepieslēdzot tīklam). 
Apmēram pēc 9 sekundēm tiek parādīts testa rezultāts (akumulatora bezslodzes 
spriegums) 

 

 
 

100% – pilns Akumulators ir darba stāvoklī 
 

80% 
 

50% 
 

20%3 Uzlādējiet akumulatoru 
 

0% – tukšs 
 

 
 
 

5.1.2 Uzlāde 

 
1. Uzlādes ierīci savienojiet ar akumulatoru 
2. Akumulatora bezslodzes spriegums ir redzams displejā 
3. Uzlādes ierīci pieslēdziet tīklam 
4. Sākas uzlāde 

 
 

 
Akumulatora pašreizējais uzlādes statuss tiek parādīts ar norises joslām: 

 

 
 

pilns, 100% 
 

apmēram 80% 
 

apmēram 50% 
 

tukšs, 0–20% 
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Kompensācijas/pakāpeniskā uzlāde 
 
 
 
 

Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, uzlādes ierīce pārslēdzas uz 
kompensācijas/pakāpenisko uzlādi. Displejā tiek rādīts akumulatora simbols ar 
4 joslām, un tas paliek nemainīgs. 

 
 

Ja uzlāde nesākas, tam ir iespējami divi iemesli. 
 

       Displejs: un simboli mirgo pārmaiņus, norādot uz 

apvērsto polaritāti 

 

           Displejs: un simboli mirgo pārmaiņus, norādot, ka ir 
pārtraukts savienojums ar akumulatoru, kontakta kļūmes 
gadījumā pārbaudiet uzlādes spailes, kabeļus, kontaktus, 
akumulatora-pola spailes u.c. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.3 Aizsargfunkcijas, tehniskie dati 

Aizsargfunkcijas 

- Aizsardzība, ja uzlādes spailēm ir īssavienojums 
 

        Elektroniska aizsardzības shēma novērš bojājumus, ja uzlādes 
spailēm ir īssavienojums. 
Displejs: mirgo pirmā josla 

 
- Aizsardzība pret uzlādes kabeļa apgriezto polaritāti 

 

         Elektroniska aizsardzības shēma novērš bojājumus, ja uzlādes 
kabeļi tiek pievienoti ar apgrieztu polaritāti. 

Displejs: pārmaiņus mirgo simboli  un  

- Aizsardzība pret lādētāja pārkaršanu 
 

Ja paaugstinās telpas temperatūra, lādētājs samazina uzlādes strāvu un pārtrauc 
uzlādes darbību, ja nepieciešams. Kad ierīce atdziest, lādēšana atsākas. 
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Drošības atslēgšana 

 

     Ja akumulators nesasniedz noteiktu sprieguma vērtību iepriekš noteiktā 
laikā, lādētājs automātiski atslēdzas 

 
Rīcība pēc drošības atslēgšanās: 

 
1. Atvienojiet lādētāju no tīkla 
2. Atvienojiet lādētāju no akumulatora 
3. Izpētiet drošības atslēgšanās cēloni 

 
 

Tehniskie dati 
 

Tīkla spriegums (50/60 Hz, +/-15 %) 100–230 V maiņstrāva 
 

Atvērtas shēmas strāvas patēriņš maks. 1,5 W 
 

Nominālā strāvas izvade 48 W 
 

Uzlādes spriegums 24 V līdzstrāva 
 

Aritmētiska uzlādes strāva ar 230 V / 50 Hz 2,0 A 
 

Aizsardzības līmenis IP30 
 

Laiks līdz drošības atslēgšanai 4,5 h 
 

Lādētāja funkcionalitāte ir pārbaudīta 
- temperatūras diapazonā no -20 °C līdz +50 °C 
- gaisa mitruma diapazonā 5–85% 

Komponenta specifikācija: Klimata kategorija B 

 
5.1.4 Drošības noteikumi 

 
Izmantošana tikai paredzētajam nolūkam 

 
- Šis akumulatora lādētājs ir paredzēts, lai lādētu tikai svina uzkrāšanas 

akumulatorus, kas ir uzpildīti ar šķidrumu, gēlu un AGM (absorbed glass 

mat) elektrolītiem. 

- Šo akumulatora lādētāju nekad nevajadzētu izmantot NiCd un NiMH 
akumulatoru un primāro elementu uzlādēšanai. 

 
Ierīci izmantojiet tikai tad, ja 

- tā tiek aizsargāta no tiešas saules gaismas un uzturēta sausa, un 
- dzesēšanas gaiss var netraucēti plūst caur ventilācijas spraugām. 

 
CE marķējums 

Šis akumulatora lādētājs atbilst zemsprieguma un elektromagnētiskās savietojamības 
direktīvu pamatprasībām, tāpēc tam ir CE marķējums. 
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6 Piederumi un izvēles piederumi 

Ir pieejams pastāvīgi augošs piederumu un izvēles piederumu klāsts. Tie ir, piemēram, 
dažādu izmēru kāju plāksnes, stiprināšanas siksnas, mobilais lādētājs, dažādu 
augstumu rāmji, fiksēta vai virās iestiprināta kāju plāksne. 

 

 
 
 

7 Garantija un atbildība 

 
7.1 Garantija 

LIFTKAR garantijas periods ir 24 mēneši (akumulatoriem 6 mēneši) kopš pirkuma 
datuma, un garantija attiecas uz materiāla defektiem un ražošanas kļūmēm 

 
Garantijā nav iekļauts: 

 
 Normāls daļu nodilums un nolietojums 

 Nenormālas slodzes izraisīti bojājumi 

 Spēka pielietojuma izraisīts bojājums 

 Nepieļaujamas ierīces vai piederuma daļu modifikācijas 
 

 
 

7.2 Atbildība 

SANO Transportgeräte GmbH kā ražotājs neuzņemas atbildību par LIFTKAR drošību, 
ja: 

 
 LIFTKAR tiek izmantots citādi nekā paredzēts, 

 LIFTKAR netiek nodrošināta regulāra apkope mehāniskā darbnīcā, 

 netiek ievērotas šajās darba instrukcijās ietvertās norādes, 

 uzstādītas vai ar LIFTKAR ir savienotas neoriģinālās daļas, 

 oriģinālās daļas ir noņemtas. 
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8 CE atbilstības deklarācija 

 
SANO Transportgeräte GmbH paziņo, ka LIFTKAR kāpņu ratiņi atbilst 
Direktīvas 2006/42/EEK par mašīnām IIA pielikuma piemērojamām 
drošības pamatprasībām un veselības prasībām. Šī deklarācija 

nav spēkā, ja ierīcei tiek veiktas izmaiņas bez mūsu apstiprinājuma. 
 
 
 
 

 
 
 
9 Konstrukcijas aizsardzība ar 

patentiem 

Inž. Jochum Bierma, ģenerāldirektors 

 
 

SAL sērijas celšanas sistēmu aizsargā Eiropas, ASV un Japānas starptautiskie 
patenti. Pamatrāmja modulāro struktūru arī aizsargā patents Turklāt ir iesniegts 
patenta pieteikums FOLD modeļa pagriežamajam savienojumam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


