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1 Overzichtstekening 
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(Hef)arm 

Tiljuk (ook andere  
til jukken mogelijk) 

Batterij/accu 

Handvaten 

Afstandsbediening 

Vergrendelpeal 

Wielen 

Hefmotor 

Borgpin 

Vergrendelpedaal 

Spreidstang 

Aan/uit knop en 
noodbedieningsknop 

Wielrem 

Mast 

Onderstel 

Afb. 1.1: DIANA tillift overzichtstekening 
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3 Legenda 
In de kantlijn kunt u pictogrammen tegenkomen. Deze hebben een speciale 
betekenis en helpen u bij het lezen van deze gebruiksaanwijzing. 
 
Waarschuwing 
Deze sectie bevat belangrijke informatie, die bij niet goed opvolgen kan 
leiden tot gevaar. Altijd goed lezen en bij onduidelijkheid navraag doen. 

 
Aandacht 
Deze sectie bevat informatie die uw aandacht vraagt. Het gaat hier om 
zaken die de levensduur van de apparatuur kan verlengen, het goed gebruik 
van de apparatuur aangeeft, enzovoorts. 

 
Tip Deze sectie bevat handige tips en aanwijzingen die het gebruik van de 
apparatuur kunnen vergemakkelijken.
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Introductie 
 
Gefeliciteerd met uw aanschaf van een DIANA tillift! 
 
Wij zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u efficiënt en met 
plezier vele jaren met dit product kunt werken. Tilcentrum bestaat al sinds 
1996 en heeft vanaf het begin kwaliteit van product en dienst boven alles 
gesteld. Zo zijn wij sinds 1999 in het bezit van het ISO 9001 certificaat en 
dragen al onze producten het CE keurmerk. Wij hopen dan ook dat u dit zelf 
ervaart in het dagelijkse gebruik van dit product. 
 
Directe communicatie met onze eindgebruikers vinden wij van essentieel 
belang. U, onze eindgebruiker, bent namelijk diegene die de meest 
waardevolle terugkoppeling kan geven over hoe wij onze producten en 
diensten kunnen blijven verbeteren. Ik nodig u dan ook hierbij uit om met 
ons in contact te treden indien u een suggestie/opmerking/klacht/etc. heeft. 
 
Om dit proces wat te vergemakkelijken treft u achter in deze 
gebruiksaanwijzing een antwoordformulier aan. U kunt hier het beste een 
kopie van maken en dit invullen en naar ons terugfaxen. Natuurlijk kunt u dit 
ook per post versturen. Ik verzeker u dat wij uw reactie aandachtig zullen 
doornemen en gebruiken voor het verbeteren van onze kwaliteit. 
 
Als laatste wil ik u nog wijzen op de mogelijkheden die u op onze website 
www.tilcentrum.nl zult aantreffen. Naast elektronische documenten (zoals 
eventuele latere versies van gebruiksaanwijzingen) treft u ook informatie aan 
zoals tips, valkuilen, gebruikerservaringen en andere interessante zaken die 
voor u van belang kunnen zijn. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ted van Scheppingen 
Algemeen Directeur 
Tilcentrum BV 
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4 Algemene beschrijving 
De DIANA tillift is een verrijdbare personen tillift. 
 
Een verrijdbare patiënten tillift type DIANA is een hulpmiddel welke 
uitsluitend bedoeld is voor het omhoog heffen, verplaatsen en neerdalen  
van personen (een tilhandeling oftewel transfer genoemd).  De 
verrijdbaarheid van de DIANA tillift voorziet in de mogelijkheid een persoon 
te verplaatsen tussen b.v. bed en rolstoel. 
 
De tillift bestaat uit een U-vormig onderstel met op elke hoek wielen. 
 
Op het onderstel staat een mast. Deze mast is door middel van een 
vergrendelpin gefixeerd op het onderstel. Aan de mast is een arm bevestigd 
welke hoog en laag bewogen kan worden. Aan de arm is het tiljuk bevestigd. 
Aan het tiljuk wordt de tilband bevestigd. 
 
De DIANA tillift wordt toegepast voor het maken van een transfer van 
personen in één ruimte b.v. van bed naar rolstoel en terug of tussen 
verschillende ruimtes b.v. slaapkamer en badkamer. 
 
De DIANA tillift wordt toegepast bij particulieren, instellingen voor 
zwakzinnigen – en gehandicaptenzorg, verzorgings– en verpleeghuizen, 
ziekenhuizen, maar ook in zwembaden en snoezelruimtes. 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 4.1: De DIANA tillift met Dolphijuk 5 Bedoeld gebruik 
De Diana personen tillift is bedoeld om: 
 

• personen tot 160 kg te tillen met behulp van een tilsysteem (de Diana 
tillift). De persoon wordt door middel van een personen tillift 
omhoog/laag getild. Een verzorg(st)er bedient het tilsysteem; 

• personen tot 160 kg te verplaatsen met behulp van een tilsysteem. 
 
De Diana personen tillift is een verrijdbaar tilsysteem waarmee personen van 
één voorziening naar een andere getild kunnen worden b.v. bed- rolstoel en 
andersom. Deze tilmomenten kunnen in één ruimte plaats vinden of in 
meerdere ruimtes waarbij de afstand met de Diana personen tillift overbrugd 
wordt. 
 
De Diana tillift is vanwege de kleine draaicirkel geschikt voor kleinere 
ruimtes. De Diana is eenvoudig in gebruik. 
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6 Veiligheid, risico’s en waarschuwingen 
6.1 Diana tillift 

LET OP: Voor de veiligheid van de hulpverlener en de gebruiker dient de             
gebruiksaanwijzing zorgvuldig gelezen te worden. 
 
In geval van molest, achterstallig onderhoud en onjuist gebruik kan ’t 
Tilcentrum niet verantwoordelijk gehouden worden voor de ontstane schade 
en de eventueel hieruit voortvloeiende gevolgschade. 
 
LET OP: De batterij/accu van de Diana personen tillift mag onder géén 
beding blootgesteld worden aan extreme temperaturen. De acculader niet 
plaatsen in vochtige ruimtes. 
 
Het verdient aanbeveling regelmatig de Diana personen tillift op loszittende 
delen te controleren. Verwijder regelmatig het vuil tussen te wielen 
Laat de Diana tillift minimaal jaarlijks contoleren volgens de WETI norm 
 
LET OP: Het gewicht van de te tillen persoon mag niet de 160 kilogram 
overschrijden. 
LET OP: Niet meer dan één persoon tegelijk tillen met de Diana tillift. 
 

6.2 Tilbanden 
Gebruik alleen tilbanden welke door Tilcentrum geleverd zijn. 
Herkenbaar aan het etiket welke bevestigd is aan de buitenzijde van de 
tilband 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 6.2: Etiket van een 
Tilcentrum tilband 

Afb. 6.1: Voorbeeld tilband 

 
6.3  Noodbediening 

De Diana tillift is voorzien van een noodbediening om in geval van een 
calamiteit de gebruiker te kunnen laten zakken. 
 

Afb. 6.3: Noodbedieningsknop 
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7 Uitvoeringen 
De DIANA tillift wordt uitgevoerd met een van onderstaande tiljukken: 
 

• een elektrisch kanteljuk in volwassen/kinderuitvoering of 
• een Dolfi balansjuk of 
• een 2-punts juk; 

 
Verder zijn de volgende opties beschikbaar: 

• een weegunit 
• een verlengde mast voor extra hoog tillen; 
• een vaste opstelling met borging in de vloer; 
• een statief; 
• een verbredingstang (uitsluitend voor gebruik van tilbanden met 

verlengde beenslips of de longseat); 
• een elektrisch verrijdbaar onderstel, de JOY RUNNER, te besturen 

via een joystick. 

Afb. 7.1: Diana op een Joy-
Runner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 7.2: Joy-stick besturing 
van de Joy-Runner 

8 Bedieningsinstructie 
De Diana personen tillift dient uitsluitend bedient te worden door personen 
die instructie van de leverancier (of door de leverancier geautoriseerde 
personen) hebben ontvangen. 

8.1 Aan/uit zetten 
De Diana tillift is voorzien van een rode aan/uit knop op de mast.  
Trek deze vóór gebruik uit. De Diana tillift is nu klaar voor gebruik. 
De accu schakelt zichzelf na 3 à 4 minuten van niet-gebruik uit. Dit is 
bedoeld om de accu niet onnodig te belasten. Wanneer u de Diana tillift 
weer wilt gebruiken, dan tipt u een willekeurige toets van de 
afstandsbediening aan en de accu wordt weer geactiveerd. 
 

 

Afb. 8.1: De rode aan/uit knop 
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8.2 Accu’s 
Alle Diana tilliften zijn voorzien van lood-gel accu’s. 
 
De accu niet gebruiken als deze (bijna) leeg is. Het risico bestaat dat de 
accu minder capaciteit krijgt om weer volledig op te laden. De accu raakt 
daardoor steeds sneller leeg. 
 
Het dient daarom aanbeveling de accu’s altijd te laden als de lift niet in 
gebruik is. De accu moet in ieder geval elke dag volledig opgeladen worden. 
 
De accu dient ook opgeladen te worden als u een onderbroken piepsignaal 
hoort. Maak eventueel de tilhandeling af en zet de accu op de oplader.  
 
Indien u dit signaal negeert, dan hoort u een ononderbroken piepsignaal 
waarna uiteindelijk de accu zich zelf uitschakelt. U kunt de lift niet meer 
gebruiken totdat de accu vervangen is voor een opgeladen accu. 
 
Het laadsysteem wordt automatisch uitgeschakeld als de accu’s vol zijn. 

8.3 Laadsysteem 
Op de mast van de Diana tillift bevindt zich een accu. Haal de accu uit de 
bevestiging door het oranje/rode lipje naar de zijkant te trekken met één 
hand en met de andere hand de accu omhoog te trekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 8.2: De accu loskoppelen 
 
 

Plaats de accu in de oplader door het oranje lipje naar voren te trekken De 
accu met de ronde stekker opening naar beneden op de stekker te plaatsen. 
Er gaat een klein groen lampje branden. Deze gaat uit als de accu volledig 
gevuld is.  
 
 
 
 
 
 
 
 Afb. 8.3: De accu in de lader 

plaatsen  
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LET OP: controleer of het groene lampje op de acculader gaat branden als u 
de accu in de oplader plaatst. 
 
Zorg ervoor, dat de stekker van de oplader altijd in het stopcontact zit. 
 
De accu kan het beste elke nacht worden opgeladen. Bij intensief gebruik 
(b.v. gebruik binnen instellingen)is het gebruik van 2 accu’s aan te bevelen, 
één in de lift en één in de accu. Zo kan altijd omgewisseld worden op het 
moment dat het nodig is. 

8.4 De verschillende tiljukken 
De Diana tillift kan uitgevoerd worden met drie verschillende tiljukken. Ieder 
juk heeft zijn unieke eigenschappen. De keuze van het juiste tiljuk is dus erg 
belangrijk en moet het resultaat zijn van een goede voorlichting c.q. advies. 

8.4.1 Diana tillift met elektrisch kanteljuk 
Deze beschrijving geldt voor zowel de volwassenen als de kinderuitvoering. 
Het elektrisch kanteljuk is een tiljuk met 4 ophangpunten in de vorm van een 
paddestoeltje  waaraan een tilband met standaard clips, microban® clip of 
E-clips gebruikt kan worden.  
 
Door middel van het elektrisch kanteljuk kan hoog-laag worden getild en  
tegelijkertijd kan de gebruiker traploos in elke gewenste houding gebracht 
worden tussen een zitpositie en een ligpositie. 
 
 
 
 
 

 
 
 Afb. 8.5: Paddestoeltje Afb. 8.4: Elektrisch kanteljuk  
U kunt de verschillende mogelijkheden van de Diana tillift met elektrisch 
kanteljuk bedienen via de afstandsbediening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hefarm omlaag Hefarm omhoog 

Tiljuk kantelen van zit naar lig Tiljuk kantelen van lig naar zit 

Afb. 8.6: Afstandsbediening Diana 
met elektrisch kanteljuk 
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8.4.2 Diana tillift met Dolfi-juk 
Het Dolfi-juk is een tiljuk met 4 ophangpunten in de vorm van een 
paddestoeltje waaraan een tilband met standaard clips, microban® clips of 
E-clips bevestigd kan worden. Door middel van het Dolfi-juk kan hoog-laag 
worden getild en wordt de gebruiker door middel van de zwaartekracht van 
een ligpositie naar een zitpositie gebracht en andersom. Met het zwarte 
bandje kan de zitpositie vastgezet worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt de verschillende mogelijkheden van de Diana tillift met een Dolfi-juk 
bedienen via de afstandsbediening. 

Afb. 8.8: Paddestoeltje bij een 
Dolfi-juk 

Afb. 8.7: Dolfi-juk 

 
 

Hefarm omlaag Hefarm omhoog 

Afb. 8.9: Afstandsbediening 
Diana tillift met Dolfi-juk 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

8.4.3 Diana tillift met 2-punts tiljuk 
Het 2-punts tiljuk is een tiljuk met 4 haakjes, bevestigd aan de hefarm van 
de Diana tillift. Aan de 2-punts tiljuk kan een tilband met lussen aan de 
bevestigingspunten bevestigd worden. Door middel van het 2 punts juk 
wordt hoog-laag getild waarbij de gebruiker niet van houding verandert. 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 8.10: 2-puntsjuk Afb. 8.11: Bevestigingspunt 
2 puntsjuk 
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U kunt de verschillende mogelijkheden van de Diana tillift met 2-punts juk 
bedienen via de afstandsbediening. 
 
 
 Hefarm omlaag 
 

Hefarm omhoog 

 
 
 
 

Afb. 8.12: Afstandsbediening 
Diana met 2 puntsjuk 

 
 

8.5 Manoeuvreren met de Diana 

8.5.1 De rem 
De Diana tillift hoeft niet op de rem gezet te worden tijdens het tillen van een 
persoon. Indien de vloer hellend is of de patiënt sterk spastisch is het nodig 
de Diana tillift op de rem te zetten. De 2 wielen welke geremd kunnen 
worden, bevinden zich onder het onderstel het dichts bij de mast. U trapt 
met uw voet het lipje omlaag om de wielen op de rem te zetten en u trekt het 
lipje met uw voet omhoog om de wielen van de rem te halen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LET OP: Controleer voordat u gaat tillen of de tillift wel of niet op de rem 
staat. 
 

Afb. 8.13: Het gebruiken 
van de wielrem 

8.5.2 Onderstel spreiden 
De poten van het onderstel kunnen gespreid worden zodat de Diana tillift om 
b.v. een (rol)stoel gereden kan worden. Aan de achterzijde van de Diana 
tillift bevindt zich een verchroomde stang met zwarte knop, de spreidstang. 
Deze trekt u eerst een klein stukje naar u toe zodat de stang los komt van de 
vergrendeling. Daarna beweegt u de stang naar rechts of links afhankelijk 
van de spreidstand die nodig is. Rijdt u zo dicht mogelijk tot aan bijvoorbeeld 
de rolstoel. Let hierbij op dat het tiljuk niet de persoon raakt. 
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Het is mogelijk om met de poten in spreidstand te rijden, maar dit verdient 
voor de manoeuvreerbaarheid geen aanbeveling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Afb. 8.14: Spreiden van het onderstel     

8.5.3 Rijden met de Diana tillift 
Voor het voortbewegen en het manoeuvreren van de Diana tillift is het 
gebruik van de handvaten aan te raden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denk aan uw houding tijdens het rijden van de Diana tillift: 

Afb. 8.15: Handvat gebruik 

• Loop recht achter de tillift als u recht vooruit duwt; 
• Loop altijd naast de tillift met één hand aan een handvat en de andere 

hand aan het tiljuk als u een bocht neemt; 
• Zet de lift in beweging door zoveel mogelijk gebruik te maken van uw 

eigen lichaamsgewicht; 
• Houdt uw rug zo recht mogelijk. 

8.6 Verbredingstang 
Hang de verbredingstang aan het tiljuk door de 2 clips van de 
verbredingstang aan het beengedeelte van het tiljuk te bevestigen. 
Controleer de bevestiging voor gebruik. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb 8.16: Een opgehangen 
verbredingstang 

LET OP: gebruik de verbredingstang uitsluitend bij een elektrisch kanteljuk. 
Gebruik de verbredingstang uitsluitend na deskundig advies. 
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8.7 Diana in vaste opstelling 
Er zijn twee alternatieven om de Diana tillift in een vaste opstelling te 
plaatsen. Hierdoor wordt het zwenken van de mast (linksom en rechtsom) 
mogelijk gemaakt. 

8.7.1 Diana met borgpin in de vloer 
Het onderstel van de Diana heeft 2 poten. In beide poten ziet u een gat van 
1 cm doorsnede aan de bovenkant. Hierin komen de borgpinnen. Om de 
Diana tillift te borgen moeten er: 

• 2 daarvoor bestemde schroefgaten in de vloer zijn, of  
• 2 bevestigingsplaatjes op de vloer zijn gemonteerd om de borgpinnen 

in te laten vallen. 
U kunt de mast linksom of rechtsom draaien door het voetpedaal onder aan 
de mast ingedrukt te houden terwijl u de mast draait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LET OP: Draai de mast van de Diana nooit als het onderstel niet goed 
geborgd is. 

Afb. 8.18: Voetpedaal 
ingedrukt door voet 

Afb. 8.17: Borgpin in poot 
Diana 

8.7.2 Diana op vast statief 
Als u de Diana op vast statief gebruikt kunt u middels de voetpedaal de mast 
naar keuze linksom of rechtsom draaien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Afb. 8.19: Diana op vast 
statief Afb. 8.20: Voetpedaal 

ingedrukt door voet 
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8.8 Diana Joy-Runner 
De Diana Joy-Runner is een Diana tillift met een elektrisch verrijdbaar 
onderstel. De Joy-Runner onderstel is een universeel elektrisch verrijdbaar 
onderstel en kan ook onder andere type tilliften geplaatst worden. Door 
middel van een joystick is de Diana Joy-Runner gemakkelijk bestuurbaar in 
elke richting. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. 8.21: De Diana Joy- 

8.8.1 Inzet Joy-Runner 
De Diana Joy-Runner wordt veel ingezet: 

• in ruimtes waar het manoeuvreren met een tillift moeilijk c.q. zwaar is; 
• in ruimtes met een ongelijke ondergrond waarbij het belastend is om 

een tillift te duwen of trekken (drempels, vloerbedekking, 
waterkeringen, geribbelde badkamervloer, etc.); 

• indien de persoon die getild wordt te zwaar is om gemakkelijk voort te 
duwen in een tillift; 

• indien de verzorger/ster beperkingen en ongemakken ondervindt 
tijdens het duwen en trekken van de tillift. 

8.8.2 Opladen Joy-Runner 
Het opladen van de Joy-Runner onderstel geschiedt apart van het opladen 
van de Diana tillift zelf. 
 
De indicatielampjes boven aan de joystick-eenheid van de Joy-Runner 
geven aan of de accu nog voldoende capaciteit heeft. Groen betekent 
voldoende capaciteit, rood betekent dat de accu (bijna) leeg is en moet 
worden opgeladen. 
 

 
 
 

Afb. 8.22: Accu indicatielampjes  
U gebruikt een aparte accu oplader voor de Joy-Runner. Hieraan is een 
stekker bevestigd welke door middel van een snoer onderin de joystick-
eenheid van de Joy-Runner gestoken wordt. U kunt tijdens het opladen de 
Joy-Runner niet gebruiken. Het opladen stopt automatisch zodra de accu 
van de Joy-Runner vol is. 
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                                                                Afb. 8.24: Stekker plaatsen in Joystick eenheid Afb. 8.23: Oplader Joy-Runner 

 
Laadt de accu van de Joy-Runner regelmatig op. Minimaal éénmaal per dag 
(b.v. ’s nachts) zodat u niet tijdens het gebruik overdag stil komt te staan. 

8.8.3 Rijden met de Joy-Runner 
De joystick-eenheid bestaat uit een joystick, knoppen en indicatie lampjes 
met ieder verschillende functies. 
 
U zet de joystick-eenheid aan door op de aan/uit knop te drukken. Het 
groene lampje bij de knop gaat branden als de eenheid geactiveerd is. 
Indien de accu geladen branden de accu-indicatielampjes bovenaan ook. 
 
Het kan zijn dat er de magneetsleutel beveiliging actief is op de joystick-
eenheid. Deze beveiliging zorgt ervoor dat de Joy-Runner niet onbedoeld 
aangezet kan worden. Eerst de magneetsleutel over de eenheid bewegen. 
Hierna heeft u enkele seconden waarin u de joystick-eenheid kunt aanzetten. 
 
De paarse knop zorgt voor het activeren van de poten, zodat u de 
spreidstand kunt bepalen. Druk op de paarse knop zodat het bijbehorende 
lampje gaat branden. Hierna kunt u door de joystick naar boven en beneden 
te houden de spreidstand van de poten bepalen. 
 
De groene knop zorgt voor het hoog c.q. laag zetten van de aandrijfwielen. 
Druk op de groene knop zodat het bijbehorende lampje gaat branden. 
Hierna kunt u door de joystick naar boven en beneden te houden de hoogte 
van de aandrijfwielen bepalen. Indien u de aandrijfwielen omhoog heeft 
geplaatst, kunt u de tillift als een manuele tillift gebruiken en gewoon 
handmatig verplaatsen. Indien u de aandrijfwielen omlaag heeft geplaatst 
kunt u de Joy-Runner elektrisch verplaatsen. 
 
LET OP: Zet de aandrijfwielen voor gebruik zo laag/diep mogelijk, zodat u bij 
drempels en andere oneffenheden niet klem komt te staan. 
 
De blauwe knop zorgt voor het activeren van de wielen zelf, zodat u de tillift 
kunt verrijden. Druk op de blauwe knop om de snelheid te kunnen bepalen: 
(1) voor lagere snelheid en (2) voor hogere snelheid.  
 
Beweeg hierna de joystick rustig en niet abrupt tijdens het rijden met de 
Diana Joy-Runner. Dit verhoogt het comfort voor de persoon die getild wordt 
en u behoudt tevens een beter overzicht. Loop zelf zoveel achter de tillift 
zodat de richting van de joystick zoveel mogelijk overeenkomt met de 
richting van de tillift. 
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De Joy-Runner is zodanig geprogrammeerd dat u bij het maken van 
scherpere bochten automatisch in de lagere snelheid komt. Als u de joystick 
niet gebruikt staan de wielen automatisch geremd. De Joy-Runner schakelt 
zichzelf na 3 à 4 minuten van niet-gebruik uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LET OP: Oefen het rijden met de Joy-Runner een aantal malen zonder een 
persoon in de tillift alvorens u overgaat tot daadwerkelijk gebruik. 

Accu indicatielampjes 
Aan/uit knop 
Snelheidsindicatie 
Wielhoogte knop 

Claxon 
Spreidstand knop 

Joystick 

Afb 8.25: De joystick-eenheid 

8.9 Weegunit 
Met een weegunit kunt u een persoon wegen, terwijl hij/zij getild wordt met 
de Diana tillift. 
 
Bevestig eerst een tilband aan het tiljuk zonder iemand te tillen. De weegunit 
stelt zich dan in. Als hierna een persoon gewogen wordt zal het gewicht van 
de tilband niet mee te gerekend worden. 
 
Laat de lege tilband hangen aan het tiljuk en druk eventueel op het ‘Kg/lb’ 
knopje om zo voor Nederlandse kilogrammen te kiezen. Er moet dan Kg in 
beeld staan. Breng dan de tilband aan bij de persoon die gewogen dient te 
worden en til de persoon hoog genoeg van de ondergrond zodat hij/zij 
helemaal vrij hangt. 
 
Druk op het ‘operate’ knopje en lees het gewicht af. Maak de tilhandeling af 
door de persoon terug te plaatsen naar bed of (rol)stoel. Het scherm zal na 1 
minuut automatisch uitschakelen. 
 
LET OP: vervang de batterij als dit aangegeven wordt op het scherm. 
 
 
 
 
 
 
 
 Afb. 8.26: De weegunit 
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9 Gebruik tilbanden 
LET OP: Gebruik een door Tilcentrum geleverde tilband.  
Tenzij na schriftelijke toestemming van Tilcentrum wordt het gebruik van 
tilbanden van een andere leverancier dan Tilcentrum  ten strengste 
afgeraden. 
 
LET OP: De standaard tilbanden zijn gegarandeerd tot het tillen van 
personen tot 160 kilogram.  

9.1 Type bevestigingen 

   
Afb. 9.1 Microban®-Silvalea clip      Afb. 9.2 Standaard clip             Afb. 9.3  E-clips                        Afb. 9.4  Lussen 

 
LET OP: Tilbanden met standaard clips, microban® clips en met E clip 
kunnen uitsluitend bevestigd worden aan een elektrisch kanteljuk; 
volwassen- en kinderuitvoering en een dolphi juk. 
 
LET OP: Tilbanden met lussen kunnen uitsluitend bevestigd worden aan 
een 2 punts juk  

 
LET OP: gebruik de juiste tilband voor de juiste gebruiker, denk hierbij aan         
maat en model. 

9.2 Maten 
 
XX SMALL: Witte codering X SMALL: Zwarte codering 
 Borstomvang 53–67 cm  Borstomvang 67–76 cm 
 Lengte 79–114 cm  Lengte 114-133 cm 
 
SMALL: Rode codering MEDIUM: Gele codering 
 Borstomvang 76–87 cm  Borstomvang 87-97 cm 
 Lengte 133-146 cm  Lengte 146-160 cm 
 
LARGE: Groene codering X LARGE: Blauwe codering 
 Borstomvang 97–112 cm  Borstomvang 112–127 cm 
 Lengte 160–170 cm Lengte 170–216 cm 
 
 
 
 
 
 

Afb. 9.5: Kleurcodes maatvoering  
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LET OP: controleer de levensduur van elke tilband voor gebruik.  

9.3 Passieve tilbanden 
Deze tilbanden worden gebruikt voor het passief tillen van de gebruiker. Er 
wordt geen lichamelijke activiteit gevraagd van de gebruiker. De tilband 
omsluit grotendeels het lichaam van de gebruiker. De armen, het hoofd en 
de romp worden volledig door de tilband ondersteund. De benen worden 
ondersteund door beenslips. 

 
 
 
 
 
 
 
                                      Afb. 9.6:tilband passief 

9.4 Toiletbanden 
Deze tilbanden worden gebruikt om het toiletteren mogelijk te maken. Hierbij 
wordt activiteit gevraagd van de gebruiker, in het bijzonder van de 
schouderfunctie. De tilband omsluit gedeeltelijk het lichaam. Door middel 
van een hoofdsteun kan het hoofd ondersteund worden. Benen worden door 
beenslips ondersteund. Armen, onderlichaam zijn niet ondersteund door de 
tilband. 

Afb. 9.7: Toiletband met 
hoofdsteun 

Afb. 9.8: Toiletband zonder 
hoofdsteun 

 
 

 
 
 
 
 

 
        LET OP: gebruik een toiletband uitsluitend na deskundig advies, evalueer  
                      het gebruik van een toiletband regelmatig, in ieder geval na elke 
                      fysieke verandering van de gebruiker b.v. beenamputatie. 

9.5 Bevestiging tilband aan tiljuk 
 
  LET OP: controleer of de baleinen in de hoofdsteun aangebracht zijn 
 
1.) Breng de tilband aan zoals aangegeven op de gebruiksaanwijzing van 
de tilband. Controleer of de persoon veilig ligt of zit. 
2.) Verplaats de tillift met daaraan bevestigd het tiljuk tot aan de gebruiker. 
Laat het tiljuk dalen d.m.v de afstandsbediening, zodanig dat deze niet de 
gebruiker raakt, maar wel de mogelijkheid bestaat om de lussen, standaard 
clip, microban® clips of E clips aan het juk te bevestigen zonder grote 
trekkracht te gebruiken. 
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3.) Bevestig de tilband d.m.v. de lussen, clips, E-clips aan de ophangpunten van 
het tiljuk. Bevestig eerst de been ophangpunten en daarna de schouder 
ophangpunten. 
4.) Controleer de bevestiging één voor één. Breng de tilband op spanning door 
d.m.v. de afstandsbediening het tiljuk om hoog te bewegen maar til de gebruiker 
nog niet volledig van de ondergrond. Controleer de bevestigingen nogmaals, zijn 
de lussen volledig over het haakje en de clips volledig over het paddestoeltje 
aangebracht? 
5.) Til de gebruiker omhoog van de vaste ondergrond. Bij gebruik van het 2 punts 
juk verandert de gebruiker niet van positie. Bij gebruik van het dolphi juk zal de 
gebruiker door middel van de zwaarte kracht van een lig- naar zitpositie en 
andersom verplaatsen. Bij gebruik van het elektrische kanteljuk kan de gebruiker 
in elke gewenste stand gebracht worden tussen een lig- en een zitpositie. 

 
LET OP: controleer altijd de bevestiging van de ophangpunten voordat u 
verder gaat met de tilhandeling. 

 

                                                                        Afb9.9Controle microban®clip Afb 9.10 Controle lussen         Afb 9.11 Controle clip                Afb 9.12 Controle baleinen  

9.6 Verplaatsen 
1.) Verplaats de gebruiker naar de gewenste plaats in de ruimte of een 
andere ruimte door met de tillift te rijden.  
 
Voor het comfort voor de gebruiker is het prettig de afstand kort te houden 
 
2.) Breng de gebruiker d.m.v. het elektrische kanteljuk in een zitpositie als 
deze zich boven de (rol)stoel bevindt of in ligpositie als de gebruiker zich b.v. 
boven het bed bevindt. 
 
Het dolphi juk kantelt d.m.v. de zwaartekracht vanzelf van lig- naar zitpositie 
en andersom. 

9.7 Losmaken  
1.) Maak de ophangpunten pas los als de gebruiker volledig rust op een 
vaste ondergrond b.v. bed, rolstoel. Er staat dan geen spanning op de 
hefmotor en de beweging naar beneden stopt automatisch. Dit is een 
beveiliging zodat het gewicht van het tiljuk niet op de gebruiker kan rusten. 
2.) Controleer of het tiljuk de gebruiker niet raakt en maak dan de 
bevestiging van de tilband los van het tiljuk  
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LET OP: Controleer of alle bevestigingspunten los zijn voordat u verder 
gaat. 
 
3.)  Neem, indien gewenst, de tilband weg zoals aangegeven op de 
gebruiksaanwijzing van de tilband. Controleer of de persoon veilig ligt of zit. 
4.) Duw of trek aan de tillift tot binnen handbereik voor de volgende 
tilhandeling.  
 
 
 
 
 
 
 
 Afb. 9.13: losmaken E-clips 

9.8 Schoonmaken 
De tilband kan in de wasmachine gewassen worden. Kijk op het label voor 
de maximaal toegestane wastemperatuur. Verwijder van tevoren de 
eventuele baleinen die voor hoofdondersteuning zorgen.  
 
   
 
 
 
             
 
 
                     Afb. 9.14: Baleinen verwijderen 
 
                       
 
LET OP: Vermijd mechanische druk zoals rollen, wringen, trekken of persen 
tijdens de was – en droogprocedure en vermijd oververhitting, hierdoor 
kunnen onderdelen van de tilband beschadigen die belangrijk zijn voor de 
veiligheid. Tilbanden niet in de droger doen. 
 
LET OP: V.I.P. tilbanden en tilbanden met voering zoals coolmax, badstof, 
parasilk niet heter wassen dan 60 º en niet drogen in de droogmachine 
 
LET OP: Voor een goede hygiëne dienen tilbanden regelmatig gereinigd te 
worden, gebruik geen schoonmaak middel met oplosmiddel. 
 
Bij voorkeur voor elke persoon een eigen tilband gebruiken. 

 
U kunt de tilband in een sloop in de wasmachine stoppen voor extra 
bescherming. 
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10 Transport en opslag 
De Diana tillift dient te worden opgeslagen in een droge ruimte waarin geen 
extreme temperaturen voorkomen. 
 
LET OP: De accu moet tijdens opslag minimaal één keer per maand volledig 
worden opgeladen. 
 

11 Installatie en montage 
 
1) Pak alle onderdelen voorzichtig uit 
2) De hefarm wordt aan de mast aangebracht d.m.v. de bijgeleverde 

bout. Steek de bout aan de rechterkant in de mast als u achter de lift 
staat. Draai vervolgens de bijgeleverde sterknop op de bout. 

3) Steek de mast in de opening van het onderstel. Het onderstel heeft 
twee fixeerbouten voor de mast. De linkerbout past in de mastvoet 
en de rechter veerstift in de mast. 

4) Steek de verchroomde verstelstang (spreidstang) in de opening van 
het verstelmechanisme en borg de stang met de schroef. 

5) Open de veiligheidsband van de accuhouder en steek de accu in de 
opening. Haal de veiligheidsband door het handvat van de accu en 
sluit de band. 

6) De bijgeleverde acculader kan aan de wand worden opgehangen 
(niet in vochtige ruimtes monteren). 
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12 Onderhoudsvoorschriften 
Om een probleemloze werking van de Diana tillift te garanderen is een 
jaarlijkse inspectie en test noodzakelijk. De opdrachtgever ontvangt 
automatisch een opgave voor een OKE (onderhoud en keuring) contract. 
 
LET OP: Dit onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door gecertificeerd 
Tilcentrum personeel of personen die door Tilcentrum hiertoe gecertificeerd 
zijn. Onze aansprakelijkheid vervalt bij het uitvoeren van onderhoud door 
niet-gecertificeerde personen. 
 
Tilcentrum verleent 2 jaar garantie op al haar producten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Afb. 12.1: WETI onderhoudsboekje 
cq checklijst 



                                                                                        

Gebruiksaanwijzing Diana tillift – pagina 23 

13 Technische gegevens 
 

Diana tillift 
Onderstellengte   1120 mm 
Onderstelbreedte   600 mm 
Onderstel breedste stand  980 mm 
Lifthoogte    1460 mm 
Gewicht    38,5 kg 
Tilvermogen    160 kg 
 
Accu 
Soort accu    loodgel accu 
Spanning    24V 
Accucapaciteit   24V / 3,2Ah 
Acculader    220V / 24V= / 1A 
Zekering lader   T 0,315A 

 
 

14 Fabrikanten en leveranciers 
        Fabrikant Diana tillift 

De fabrikant van de Diana tillift is: 
Horcher GmbH 
Phillip-Reis Str. 3 
61130 Nidderau 
Duitsland 

 Fabrikant tilbanden  
Silvalea Ltd , leverancier van Microban® 
Units 3 & 4 Silverhills Buildings, Silverhills Road 
Decoy Industrial Estate, Newton Abbot, Devon TQ12 5LZ 
Engeland 

 
R.B. agency 

  Postbus 104 
 3910AC Rhenen 
 Nederland 

 Leverancier Diana tillift en tilbanden 
De leverancier van de Diana tillift en tilbanden is: 
Tilcentrum B.V. 
Edisonweg 17 
8071 RC Nunspeet 
Nederland 
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15 Certificaten 
 
De kwaliteit van de te leveren producten en diensten door Tilcentrum wordt 
gewaarborgd door de succesvolle toepassing van het gecertificeerde 
kwaliteitssysteem volgens de ISO 9001 norm. Het kwaliteitssysteem van 
Tilcentrum beschrijft het primaire proces van ons bedrijf en bevat onderdelen 
zoals management, technische dienst, marketing en klantenservice. 
 
Het kwaliteitssysteem is schriftelijk vastgelegd in ons "Handboek Kwaliteit". 
De certificering is op 5 januari 1999 aan ons toegekend en is verlengd op 12 
februari 2002 tot 16 juni 2008. 
 

     

 
                 EG-Konformitätserklärung 

                        Entsprechend Anhang VII der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte 
 
 
Wir,die Fa.Horcher GmbH,Philipp-Reis-Str.3,61130 Nidderau,erklären in alleiniger 
Verantwortung, daß das Produkt 
 
 
                                       Patientenliftserie,, DIANA’’ 
 
                               Serienummer:………………………. 
Die Grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EU, Anhang I erfüllt. 
 
Veröffentlichung im Amtsblatt 96/C245/020 
 
Nidderau, 04/06/2003                                       Horcher GmbH 
                                                                         Geschäftsführer    Stefan Horcher    
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16 Ruimte voor eigen aantekeningen 
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17Antwoord formulier 
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Tilcentrum BV 
Edisonweg 17 

8071 RC  NUNSPEET 
Tel: 0341 – 257 004 Fax: 0341 – 257 404 

 
© Copyright Tilcentrum BV 

Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd zonder schriftelijke 
toestemming van Tilcentrum BV 
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