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1.0 - Innledning 
 

Gratulerer med din nye SL 400 Skylifter, en maskin som vi er overbevist om at du vil blå svært fornøyd med. 
Skylifter er utviklet etter mottoet "keep it simple", og dette har ført til at vi har oppnådd målet med å skape en 
svært enkel og driftssikker maskin. 

For at du skal kunne få glede av din Skylifter må den monteres på en "hovedmaskin", dette kan f.eks. være en  
teleskoplaster, mobilkran, gaffeltruck e.l. Hovedmaskinen skal gi Skylifter mobiliteten den mangler. Valg av 
hovedmaskin avhenger selvsagt av hvilke oppgaver man står ovenfor. Derfor er det i prinsippet ingen 
begrensninger i hvor høyt eller hvor langt Skylifter kan rekke, da dette avhenger av hovedmaskinen. 

Når Skylifter er montert på hovedmaskinen og objektet er sugd fast på Skylifter, er det hovedmaskinen som 
utfører de lange og grove bevegelsene. Som det å flytte objektet tett innpå ønsket plassering. Skylifter holder 
fast i objektet og manøvrerer det stille, rolig og sikkert inn på plass i objektets endelige plassering. Den eneste 
forutsetningen er at objektet kan holdes fast med sugekopper og vakuum. 

 Er du i tvil om oppgave dine kan håndteres av Skylifter, eller om Skylifter kan monteres på din hovedmaskin så 
er du velkommen til å ta kontakt med vår salgsrepresentant for å få avklart hvilke muligheter som finnes eller 
ev. kan ordnes. 

Skylifter kan naturlig vis ødelegges eller håndteres feil slik at det kan oppstå farlige situasjoner med 
risiko for skade på personer eller utstyr. For å unngå kjedelige situasjoner som dette er det svært 
viktig at operatøren setter seg grundig inn i: Betjening, sikkerhet og vedlikehold av Skylifter, samt at 
alle advarsler og sikkerhetsregler følges. 

 

Don't work harder, work smarter 
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2.0 - EF-samsvarserklæring 
  
  Produsent og ansvarlig for arkivering av teknisk dokumentasjon:  

  Smartlift A/S 
  N.A. Christensensvej 39 
  7900 Nykøbing Mors 
 
  Erklærer med dette at: 

  Maskinen/anlegget: Vakuumbasert løfteenhet 

  Modell/type:    SL 400 Skylifter 

  Serienr.:__________________Måned:__________________    ÅR 2016 

  er konstruert i henhold til følgende EF-direktiv 

- Maskindirektivet 2006/42/EF 
- Lavspenningsdirektivet 2006/95/EF 
- EMC-direktivet 204/108/EF 
-  

  Følgende standarder er benyttet: 
 
  DS/EN ISO 12100-1:2009 Maskinsikkerhet - Grunnleggende begreper 

  DS/EN ISO 12100-2:2009 Maskinsikkerhet - Grunnleggende begreper 

  DS/ISO/TR14121-2:2012 Risikovurdering, veiledning og metoder 

  DS/EN 13857:2008 Maskinsikkerhet – Fareområder og sikkerhetsavstand 

  DS/EN 13155/A1+A2:2009 Kraner – Sikkerhet – Ikke fastspente løfteanordninger for lasting 

  DS/EN 60204-32:2008 Elektrisk materiell på maskiner del 32: Bestemmelser for løftemaskiner 

 

  Dato:  Signatur:  

           _____________                       _____________________________________  

    Direktør Nicolai T. Jørgensen 
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3.0 - Utpakking av Skylifter 
 

Kontroller med en gang du har mottatt din Skylifter at maskinen ikke har blitt skadet under transport. 

Fjern forsiktig maskinens innpakning. Vær oppmerksom på at det finnes myke sugekopper, slanger o.l. som 
kan bli skadet av en kniv eller en saks. 

Fjern de to boltene som holder maskinen festet til pallen. 

Kontroller i forbindelse med utpakkingen at maskinen er intakt, og at alle delene er inkludert i leveransen. Hvis 
det er synlige skader eller mangler på Skylifter skal dette med en gang etter mottak formidles til selger, slik at 
det snarest mulig kan bli tatt hånd om.   

1 stk. SL 400 Skylifter består av komponentene og delene som er listet opp nedenfor:  

• 1 stk.  SL 400 Skylifter 
• 2 stk.  Traverser 
• 4 sett  sugekopper med slanger 
• 2 stk.  Ben 
• 1 stk.  Aluminiums boks med: 

 1 stk.  Radiosender  
 1 stk.  Batterilader for radiosender 
 2 stk.  Oppladbare batterier 
 1 stk.  Driftsbatteri (Litium-ion)  
 1 stk.  Lader for driftsbatteri 
 1 stk.  Bruksanvisning 
 1 stk.  Reservedelsliste 

 

For at du skal kunne bruke Skylifter må det i tillegg brukes 1 stk. opphengsbeslag. Siden dette 
opphengsbeslaget er konstruert i henhold til hvilken teleskoplaster, kran e.l., er det ikke en del av 
standardleveransen, men må bestilles separat. 

                                                    

Hvis opphengsbeslaget er bestilt sammen med maskinen, vil det være montert på maskinen ved levering.  

Eksempel på 
opphengsbeslag 
til Manitou 
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3.1 - Transport/håndtering 
 
SL 400 Skylifter er utstyrt med løftebeslag. Løft bare maskinen etter de angitte punktene. 
Når maskinen ikke er i bruk skal den være plassert på de to inkluderte beinene. Maskinen bør også oppbevares 
og transporteres på disse beinene. 
Bruk løftebeslagene til fastsurring under transport og beskytt maskinen mot regn og snø.  
Løft aldri maskinen fra undersiden med gafler e.l.  
 

3.2 - Igangsetting 
 
Les og gjør deg forstått med brukerveiledningen før du tar maskinen i bruk. Hvis du er i tvil må du ta kontakt 
med selger. 
Opphengsbeslaget monteres på Skylifter. Opphengsbeslaget skal plasseres på den aktuelle hovedmaskinen. 
Det må bare benyttes originale opphengsbeslag Maskinens garanti faller bort hvis det brukes et uoriginalt 
opphengsbeslag 
Originalt opphengsbeslag er CE-merket av SmartLift. 
Plassering av bolter og tiltrekningsmoment fremgår av vedlegg 1.  
Håndboken skal følge maskinen! 
 

3.3 - Oppbevaring 
 
Maskinen skal være slått av og batteriet koblet fra.  
Plasser maskinen på et tørt og gjerne oppvarmet sted.  
Maskinens og fjernstyringens batterier bør lades, slik at batteriene er fullt oppladet når maskinen lagres.  
Husk! Batteriene må lades opp ca. hver 4 uke også når maskinen lagres.  
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4.0 - Tekniske data  

4.1 - Løftekapasitet 
Skylifter kan løfte og holde fast en vekt på maks.:    400 kg 
Maskinen er utstyrt med et 2-krets vakuumsystem som hver har en kapasitet til å løfte og holde fast maks. 
last. 
 

4.2 - Egenvekt 
Uten opphengsbeslag og transportfot     375 kg 
Vekt transportfot (2 stk. løse bein)    15 kg 

Vekt opphengsbeslag: Vekten er svært avhengig av hvilken hovedmaskin som Skylifter skal benyttes 
sammen med, se vedlegg 1.  

4.3 - Fysiske mål når Skylifter er montert på transportfot uten opphengsbeslag 
  Funksjoner kjørt helt sammen  Funksjoner kjørt ut maks. 

Lengde:   0,80 m   1,48 m 
Bredde (uten travers):  1,20 m   0,88 m  
Høyde:   1,20 m   1,20 m 
 

4.3.1 Fysiske mål på maskinen uten transportfot og opphengsbeslag 
  Funksjoner kjørt helt sammen  Funksjoner kjørt ut maks. 

Lengde:   0,80 m   1,48 m 
Bredde (uten travers)  0,88 m   0,88 m 
Høyde:   0,80 m   1,00 m 
 

4.4 - Driftstid 
Driftstiden er relativ og avhenger av bruksmønster, batteriets tilstand og ikke minst temperaturforholdene. 

Ved 23oC er det med et fulladet batteri (100% ladet) kapasitet til:  
 4 timers uavbrutt drift med 400 kg last eller 
 8 timer med 50% drift og 400 kg last. 
 
Hvis Skylifter skal benyttes i lengre perioder, anbefales det at det skaffes et ekstra batteri som raskt kan settes 
inn.  
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4.5 - Strømforsyning 
Skylifter er utstyrt med 1. stk. Litium-ion-batteri på 24 V med 20,25 Ah.  

Batteriets kapasitet ved forskjellige temperaturer: 

 -10o C  60 % 
  0o C 80 % 
 23o C  100 % 
 55o C  95 % 
 
Et nytt fulladet batteri har en spenning på ca 29 V. Batteriet kobler seg fra når spenningen er nede på 21 V. 
 

4.5.1 - Batteriets levetid 
Alle batterier brytes ned over tid og ved lading. Det aktuelle batteriet vil etter 1000 oppladninger ha igjen ca. 
80 % av den opprinnelige kapasiteten.  
 

4.5.2 - Ekstern lader for driftsbatteri 
Kobles til strømnettet: 220 V-50 Hz  

 

4.5.3 - Ladetid 
4 timer med standardlader. 
Batteriet er egnet til "klattlading", slik at hvis det er kapasitetsproblemer så er det OK å f.eks. lade i pauser e.l. 
På samme måte er det mulig å lade batteriet mens det er plassert i Skylifter. Dette anbefales likevel ikke da 
strømledningen kan forstyrre mottakeren, og det er fare for at strømledningen kan komme i klem. 
 

4.5.4 - Fjernkontrollens rekkevidde 
Fjernkontrollen har en rekkevidde på opp til 200 meter i fri sikt. Rekkevidden kan i noen tilfeller bli redusert 
som følge av kompakte bygningsdeler, større stålkonstruksjoner o.l. Det anbefales at det kontrolleres at 
rekkevidden er OK før monteringen starter. Dette gjelder spesielt sistnevnte forhold.  

Lader kan settes til 110V -60Hz ved bruk av en 
knapp. 
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5.0 - Generelle sikkerhetsregler og operatørens ansvar 
Det er operatørens ansvar å sikre at følgende sikkerhetsregler overholdes: 

SL 400 Skylifter må kun benyttes av personer over 18 år, og som har gått igjennom en kvalifisert opplæring i 
bruk av maskinen og dens sikkerhetsfunksjoner.  

Maksimal løftekapasitet på 400 kg (SWL400 kg) må aldri overskrides. 

SL 400 Skylifter må kun benyttes sammen med originalt opphengsbeslag som er konstruert og godkjent for den 
respektive hovedmaskinen. 

Før bruk skal operatøren se etter og fjerne ev. løse gjenstander som kan falle ned fra maskinen under bruk, og 
dette gjelder også ev. is og snø.  

ADVARSLER: 

Det er stor fare å arbeide ved maskinen hvis sikkerhetsanordningene er defekte. 

Det må IKKE løftes eller håndteres objekter så lenge suget ikke er tilstrekkelig og den grønne 
kontrollampen blinker.  Rød blinking og alarm betyr STOPP. 

IKKE løft fuktige eller klissete objekter med sugekopper. 

Før maskinen skal brukes må det kontrolleres at beslag med sugekopper er forsvarlig fastgjort. 

Maskinen må IKKE benyttes i et ATEX-område. (eksplosjonsfarlig miljø). 

 

FORBUDT! / FARE!  

Forlat aldri maskinen med et objekt hengende i sugekoppene. 

Det er strengt forbudt å oppholde seg under maskinen og løftet objektet. 

Arbeidsområdet skal være forsvarlig avstengt, slik at personer ikke utilsiktet kommer inn i det 
farlige området. 

Det er kun personer, som er direkte involvert i håndtering av objektet og fastsugingen, som får 
oppholde seg ved maskinen. Operatører og montører skal bruke hjelm. 

Må IKKE brukes i lek eller til å løfte personer. 

5.1 - Viktige begreper og definisjoner: 
Tekst skrevet med rødt er viktige sikkerhetsinstruksjoner, som må overholdes 
Objekt - er det mediet som kan håndteres med sugekopper som f.eks.: Vindusparti, veielement e.l. 
Hovedmaskin - den maskinen Skylifter monteres på for å kunne flyttes. 
Maskinfører - er personen som styrer hovedmaskinen 
Operatør - er personen som styrer Skylifter 
Vakuumåk - er samlebetegnelse på hovedbom, traverser og sugekopper 
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6.0 - Generell beskrivelse og hovedkomponenter 

 

 
 Pos  Description   
 1  Adapter  
 2  Chassis   
 3  Main cabinet 
 4  Radio receiver 
 5  Turn unit 
 6  Lifting unit   
 7  Tilt unit  
 8  Rotation unit (main boom)  
 9  Elbow joint  
 10  Carrying arm  
 11  Front unit   
 12  Parallel side shift   
 13  Traverse  
 14  Vacuum pad   
 15  Holder for pad   
  
Øvrige komponenter er vist på reservedelslisten.    

  

14 

 15 

 12 

  5 

  9  10 

  7 

  2 

 11 

  4 

  8 

  3 

  1 

  6 

 13 

©  2006 Copyright.  www.smartlift.dk 
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7.0 - Betjening av SL 400 Skylifter   

7.1 - Oppstart av Skylifter 

 

1. Start maskinen ved å vri hovedbryteren til "ON"  
2. Plasser batteriet i konsollen, og lås batteriet fast med nøkkelen 
3. Start maskinen med samme nøkkel ved at vri nøkkelen til ON 

     

               

4. Vri nødstoppknapp (1) til høyre til toppen presses opp. Start fjernkontrollen ved å trykke kort på 
knappen (2). Lampen (3) lyser rødt og det lyser i displayet på fjernkontrollens mottaker (4). 

 

5. Opprett kontakt med fjernkontrollens mottaker ved å gi en kort impuls på joysticken (6) i pilens 
retning. 

Skylifter er startet og klar til bruk. Se avsnitt 8.5 for bruk av vakuumsystemet. 

  

1 
3 

2 

4 

5 

6 

Batteriindikator. 

Trykk på ON, nivået 
vises med grønne 
dioder. Hvis kun en 
diode lyser, bør 
batteriet lades. 

5 
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7.2 - Skylifters bevegelser/fjernkontroll 

 

1. Fjernkontrollen har 4 bevegelsesknapper og en joystick. Alle bevegelsene er hastighetsstyrt, som vil si 
at jo lenger vekk fra midtposisjonen knappen beveges, jo hurtigere skjer flyttingen av objektet. Sakte 
hastighet betyr liten bevegelse på knappen/joysticken. 

2. Knappene har disse bevegelsene, se bevegelsesretninger på foto over til høyre. 
1 Sving (høyre/venstre). Fram svinger objektet mot høyre - Tilbake svinger objektet mot venstre 
2 Tilt (fram/tilbake). Fram tilter objektet fram - Tilbake tilter objektet tilbake. 
3 Hever/senker. Fram – objektet senkes - Tilbake – objektet løftes 
4 Roterer Fram – objektet roterer mot høyre - Tilbake – objektet roterer mot venstre 
5 Vannrett plan. Joysticken flytter objektet i vannrette plan. Objektet følger joystickens bevegelser. 

I det vannrette planet er det også en parallell sideforskyvning, som aktiveres med knappen pos. 6 

 

7.3 - Krypkjøring 
Krypkjøring (langsom hastighet) kan aktiveres trinnvis, slik at alle hastigheter på bevegelser reduseres 
ytterligere. Der er 3 trinn, som aktiveres ved å trykke på knappen 7. Et trykk til venstre senker hastigheten til 
nivå 1. To trykk senker hastigheten til nivå 2 og 3 trykk senker hastigheten til nivå 3. Hastighedsreduksjonen 
oppheves ved at trykke på knappen en gang til venstre.  
Den røde lampen over knappen 6 blinker et antall ganger, tilsvarende det valgte hastighetsnivået. 

7.4 - Speilvending av funksjoner 
Fjernkontrollen er laget for å utføre bevegelser sett bak fra Skylifter. Når operatøren oppholder seg bak 
Skylifter, vil en bevegelse mot f.eks. høyre bety at objektet flyttes til høyre. Hvis operatøren i stedet oppholder 
seg foran Skylifter, kan funksjonene speilvendes ved å dytte kontakten (8) fram. 

I speilvendt modus vil Skylifter igjen flytte objektet mot høyre, når operatøren aktiverer knappen/joysticken til 
høyre.  

1 5 4 3 2 

7 8 

6 
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7.5 - Plassering/innstilling av vakuumåk 
 

 
 

1. Start med å rotere vakuumåket til den mest hensiktsmessige posisjonen, avhengig av om objektet skal 
roteres i forbindelse med håndteringen. Vær oppmerksom på at Skylifter har en begrensning i 
rotasjonsbevegelsen.  

 
Objektet skal alltid være plassert slik at objektets tyngdepunkt er sentrert på maskinen. 

 
2. Alt etter objektets utforming og geometri plasseres de to traversene med størst mulig innbyrdes 

avstand. Det samme gjelder for de 4 sugekoppene, som også plasseres med størst mulig innbyrdes 
avstand.  
Stor avstand mellom sugekoppene gir et sikkert, rolig og stabilt løft og reduserer følsomheten for evt. 
vindkast.  
 

Sugekopper skal plasseres med min. 25 mm avstand til karm eller kanten av objektet.  
 

3. Kontroller at det er en sugekopp med hhv. rød og blå slange på hvert travers. Hvis det ikke er tilfelle, 
skal sugekoppene byttes om, før løftet utføres. Stram de 6 håndskruene hardt til med hånden. 

 
Skylifter er nå klar til å suge fast objektet. 
 

7.6 - Fastsuging av objektet 
1. Ved bruk av funksjonene på fjernkontrollen flyttes vakuumåket sakte ut til objektet berøres. Korriger 

evt. posisjonen, så alle 4 sugekoppene trykker lett på objektet. Det vil likevel ofte være lettere og 
hurtigere å vippe objektet over mot sugekoppene. 

2. På fjernkontrollen trykkes på en av de 2 knappene med rød ring, og de to vakuumsystemene starter, så 
objektet suges fast på sugekoppene.  
 

HUSK! Å utføre en kontroll her. Se kontrollpunkter sist i dette avsnittet. 
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3. Når alarmene stopper og den grønne lampen blinker, er objektet suget forsvarlig fast og kan nå flyttes 
og håndteres fritt. Se foto over. 

4. Maskinføreren løfter Skylifter og objektet opp, så det er fritt i forhold til andre gjenstander. 
5. Operatøren flytter saksesystemet på Skylifter tilbake og manøvrerer objektet til den ønskede 

posisjonen. Vær oppmerksom på hvordan objektet skal vende, slik at det kan settes direkte på 
monteringsstedet.  

6. Maskinføreren flytter hovedmaskinen til det ønskede monteringsstedet, senker støttebenene, slik at 
hovedmaskinen står stabilt og rolig.  

7. Maskinføreren manøvrerer forsiktig Skylifter og objektet så nært til sluttplasseringen, som det er mulig 
og sikkert å komme. Maskinføreren gir beskjed til operatøren om at han kan ta over. 

8. Operatøren manøvrerer stille og rolig objektet på plass. Når objektet er forsvarlig festet, kan 
vakuumsuget stanses ved at operatøren trykker samtidig på de to knappene med rød ring og holder 
knappene nede i 3 sek. Se foto over.  

9. Vakuumpumpene stopper, og vakuumventilen lufter sugekoppene, slik at objektet slippes etter få 
sekunder.  

10. Når sugekoppene har sluppet objektet, manøvrerer operatøren Skylifter bort og vekk fra posisjonen. 
Saksesystemet på Skylifter kjøres helt sammen, og der gis beskjed til maskinføreren om at han kan 
fjerne Skylifter. 

 
Viktige kontrollpunkter: 

• Ved fastsuging av objektet skal operatøren kontrollere at alarmen utløses, og den røde lampen 
blinker under oppstart. Hvis det ikke er tilfelle, er der feil på maskinen. Maskinen må ikke 
brukes, før feilen er funnet og rettet. 

 
• Når vakuumpumpene stopper, skal trykket være på -0,62 ±0,02 bar. Se display på 

vakuumstarter. Trykket skal være stabilt og må ikke øke. Hvis trykket øker, er maskinen defekt 
og må ikke brukes, før den er reparert.  OBS! Når vakuumkretsen er defekt, stiger trykket fra -
0,62 opp til 0 bar. Ved -0,5 bar starter alarmene. 

Grønn lampe 
blinker på 
lystårnet, når 
vakuumet er 
OK for et 
sikkert løft 

Rød lampe 
blinker, og alarm 
uler, hvis det er 
feil på vakuum-
kretsen 
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ADVARSEL! 

Hvis den grønne lampen ikke lyser, må objektet ikke under noen omstendighet 
håndteres med maskinen.  

Hvis det utløses alarmer under håndteringen "rød blink og/eller lydalarm", skal 
objektet straks og umiddelbart flyttes til en sikker posisjon.  

8.0 – Alarmer og avbrytere 
Alarmtårnet har 3 funksjoner: 

 Akustisk lydsignal = STOPP! Der er noe feil 

 Rød roterende lampe = STOPP! Der er noe feil 

 Grønn roterende lampe  = OK! Ingen problemer 

 

Alarmen er utstyrt med en dreibar skjerm, for å regulere 
volumet. Tilpass volumet etter støynivået i omgivelsene. 
Steng aldri skjermen helt, da operatøren i så fall kan overhøre alarmen. 

Hvis rød lampe blinker uten at alarmen høres, betyr det lav spenning på batteriet, maskinen kan kjøre i få 
minutter før den stopper, skift batteri eller lad snarest mulig. Ikke start ytterligere montering før batteriet er 
skiftet eller ladet. 
   

9.0 - Driftstopp og feil på maskinen 

9.1 - Batteriskifte på radiostyringen  

 
Skyv batteriet til høyre og løft opp for å demontere batteriet.  

Ved isetting av batteriet, skyv batteriet helt til høyre og press ned og slipp.  
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9.2 - Feil på radiostyringen 

 

Ingen forbindelse til radiomottaker! Tilbakestill radiostyring, trykk på knappen og hold den nede i 5 sek. 

 

  

Tilbakestill fjernkontrollen, 
hold knappen nede i 5 sek. 
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10.0 - Vakuumdiagram 
 

                          
 
            Krets 1                     Krets 2 
 
Symbolforklaring 

 

                  
  

Lyddemper 

Vakuumpumpe 

Kontraventil 

Tank 

Vakuumstatus 

Filter 

Magnetventil 3/2 NO 

Sugekopp 
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11.0 - Koblingsskjema 
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Vedlegg 1 - Montering av opphengsbeslag "Adapter" 
 

 

Maskinfabrikat: Maskintype: Varenummer på 
Opphengsbeslag: 

Egenvekt i kg Antall bolter:  
M12x40 (10.9) 
Innvendig 6kt  

Manitou  Prototyp  14 stk.  

Manitou     

Weidemann     

Limo-Loader  Limo-2300    

 

 
Bolter strammes med moment 127 Nm. 

Framgangsmåte for festhaking av SL 400 Skylifter. 

Ved tilkobling til hovedmaskinen, skal Skylifter på forhånd være utstyrt med det respektive opphengsbeslag, 
som er tilpasset til den aktuelle hovedmaskinen. 

Festhaking av hovedmaskinen på opphengsbeslaget skal alltid utføres i henhold til anvisningene fra 
produsenten av hovedmaskinens. Det er viktig at opphengsbeslaget alltid skal være forsvarlig festet og låst, før 
Skylifter kan brukes. 

I det følgende er det vist en konkret situasjon, hvor Sky Lifter kobles til en Manitou teleskoplaster. Skylifter er 
her montert med opphengsbeslag til Manitou. 
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Vedlegg 2 - Tilbehør til Skylifter 
 

Ekstra driftsbatteri 
Med et ekstra driftsbatteri er det mulig å bruke maskinen 24 timer i døgnet. Batteribytte på maskinen tar 
maks. 15 sek.  
 
Ekstra radiosender  
Kan være spesielt relevant ved relativt store avstander mellom monteringssted og lagrede objekter. Den ekstra 
radiosenderen gjør det mulig at montøren kan være på monteringsstedet, mens maskinføreren suger fast et 
nytt objekt på jorden. Spesielt relevant når det monteres vinduer i stor høyde, hvor alternativet er at 
montøren går opp/ned i bygningen for hver montering. 

 Tilkobling av ekstra radiosender: 

• Slå av fjernkontroll 1 og slå av radiomottakeren 
• Koble til kabelen mellom fjernkontroll 2 og radiomottaker 
• Slå på radiomottaker og fjernkontroll 2 
• Hold Power-knappen nede til det kommer 5 pip 
• For å bytte mellom fjernkontroll 1 og 2, skal den sist aktive slås av, den sist aktive kan kobles 

inn igjen umiddelbart, mens det må gå 3 min før den andre fjernkontrollen kan kobles inn. 
• Ventetiden kan fjernes hvis radiomottakeren slås av og på igjen. 

Roterbare traverser 
Disse gjør det lett å plassere sugekoppene på en nesten rett linje, slik at det er enkelt å suge fast på 
lange/smale objekter. 
 
Sugekopper til stort sett alle materialer 
Spør selger/forhandler. 
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