
tips & tricks
praktische tips voor gebruik

• Zet de remmen vast tijdens  
transport van de lift.

• Trek na het opladen de stekker  
uit het stopcontact.

• Stop de handbediening als je  
hem niet gebruikt tussen de duwbeugel 
en het bakje van de noodstop.

• Bel naar Goed thuiszorgwinkel als het 
sleutelsymbool oplicht op de display 
(symbool voor periodiek onderhoud).

• Verwittig na het resetten zeker onze  
uitleendienst. Extra aandacht is nodig  
om te vermijden dat de tillift na een  
aantal keer resetten blokkeert.

wat te doen bij problemen

Mijn handbediening werkt niet meer:
• Is de accu nog genoeg opgeladen?
• Staat de rode noodknop ingedrukt? Draai de knop naar rechts  

totdat je een klik voelt.
• Zit de fiche van de handbediening los?
• Stond er tijdens het laden spanning op het stopcontact?  

Is de stop in je meterkast afgesprongen?

De lift rijdt niet:
• Staan alle remmen los?

Ik heb geen tilband meegekregen:
• Neem contact op met de uitleendienst.

De hefarm werkt niet meer en de gebruiker hangt in de lift omhoog.
• Trek dan aan de rode knop onder aan de hydraulische steun  

en laat de gebruiker langzaam zakken. 

Toch nog een probleem of vraag?
Bel naar het nummer 03 205 69 29.  
Je vindt dit nummer ook op de sticker op de tillift.

meer comfort

• toiletstoel
• stoel met eettablet
• pyjama met rits op de rug

gemakkelijker verzorgen

• verpleegdeken
• douchestoel
• aangepast servies rood

hier al aan gedacht?

Goed thuiszorgwinkel
www.goed.be/thuiszorgwinkel 
03 205 69 29
uitleendienst: goedgeholpen.be

onze webshop is  
altijd open
Bestel en reserveer 24/7 op  
www.goed.be/webshop. 
Haal je bestelling af bij Goed  
of laat ze thuis leveren.

 

maak kennis met  
onze andere diensten

Goed apotheek
www.goed.be/apotheek
Reserveer je medicijnen op  
www.goed.be/webreservatie.

Goed hoorcentrum 
Kom langs voor een gratis hoortest.
Maak je afspraak op www.goed.be/hoorcentrum 
of 03 205 69 20. Je kan nu ook een afspraak 
maken voor een videoconsultatie.

meer info op www.goed.be

montage en  
gebruikerstips

Bedankt om via Goed een actieve tillift te ontlenen. In deze handleiding vind je 

aanwijzingen en tips om de tillift correct te gebruiken. Een actieve tillift wordt 

gebruikt voor personen die nog zelfstandig kunnen steunen. De verplaatsing 

van de zorgbehoevende persoon gebeurt met assistentie van een zorgverlener. 

Je kan een actieve tillift gebruiken om een persoon met de hulp van een  

tilband vanuit een zittende positie naar een zittende houding te brengen. 

actieve tillift
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Bevestig de 
tilband achter 
de rug van de 
zittende gebruiker.

Laat de hefarm 
zakken tot op 
schouderhoogte 
van de gebruiker. 
De gebruiker zet zijn 
voeten op de plank.

Laat de gebruiker 
de handgrepen 
vastpakken.
Hijs de hefarm 
omhoog op een 
snelheid die de 
gebruiker fysiek 
kan volgen.Trek de gesp aan.

stap 1 aanbrengen van de tilband stap 2 verplaatsen en dalen van de lift 

Sla de flappen op  
buikhoogte over elkaar.

Rij de lift met de 
beensteun tegen 
de onderbenen 
aan. De knieschijf 
moet net boven 
de steun komen. 
Let op: dit is niet 
van toepassing  
bij elke tillift.

Aan elke trekband 
zitten lussen 
met kleurcodes. 
Hiermee stel je  
de lengte in van 
de band. Kies  
een kleurcode.  
Schuif de lus  
over de haak.

Duw op de knop 
links onder op de 
afstandsbediening 
om de poten van 
de tillift open te 
spreiden.

Rij de lift 
rechtvoor dicht 
tegen de rolstoel. 
Zet de rolstoel  
op de rem. Laat 
de hefarm  
zakken. Maak de 
lussen los. Neem 
de tilband weg.

Aan de tilband  
zitten 2 trekbanden.  
Leg deze op de 
schoot van de 
gebruiker. Als je  
alles tot nu toe juist 
hebt gedaan ziet  
het er zo uit. 

Rij de lift recht  
voor de gebruiker.
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Klik de gesp vast.

3

20201221_MAN_210x297_tillift_actief.indd   3-420201221_MAN_210x297_tillift_actief.indd   3-4 21/01/2021   9:20:0021/01/2021   9:20:00


