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1. Forord
Tillykke med din nye Raizer.
Dette er en original brugsanvisning til din nye Raizer.
OBS:
Det er vigtigt, at du gennemlæser denne manual, før
Raizer tages i brug.
Raizer er en batteridrevet mobil løftestol, der hjælper
en liggende person op til næsten stående stilling på få
minutter. Raizer kan betjenes af kun én hjælper og
kræver ingen fysisk indsats fra hjælper ud over en
støttende hånd.
Raizer betjenes enkelt via betjeningspanel monteret på
siden af sædet eller via en fjernbetjening*.

*Ekstraudstyr

1.1

Quick Guide
Der findes en supplerende Quick Guide i lommen på
transporttasken.
I samme lomme kan denne brugermanual opbevares.

Scan for at hente ekstra Quick Guide
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2. EF-overensstemmelseserklæring
Producent:

Liftup A/S

Adresse:

Hagensvej 21, DK-9530 Støvring

Telefon:

+45 9686 3020

Registreringsnummer 523867 – Lægemiddelstyrelsen

Erklærer hermed, at:
Udstyr:

RAIZER® Batteridrevet mobil løftestol

Raizer er i overensstemmelse med:
Direktiv om medicinsk udstyr MDD 93/42/EEC. Medicinsk udstyr i klasse 1 (i henhold
til regel 1 i bilag IX i Rådets Direktiv MDD 93/42/EEC). Overensstemmelsesvurdering er
foretaget i henhold til Bilag VII.
EMC-direktivet:

2014/30/EU

RoHS-direktivet:

2011/65/EU

RED

2014/53/EU, Radioudstyrsdirektivet

Raizer overholder de relevante krav inden for følgende standarder:
EN/ISO 10535:2006

Personløftere til forflytning af handicappede personer
Bekræftet af Teknologisk Institut, certifikat nr. 222

DS/EN 12182:2012

Generelle krav og prøvningsmetoder for tekniske hjælpemidler
til handicappede

EN 300 440

Elektromagnetisk kompatibilitet og Radiospektrum-anliggender
(ERM)

Ovennævnte produkter er fremstillet under følgende ledelsessystem:
EN ISO 9001: 2008

Kvalitetsledelse, certifikat nr. 44 100 117583

DS/EN 14971: 2012

Anvendelse af risikostyring for medicinsk udstyr

Direktør
Stilling

Flemming Eriksen
Navn
Liftup A/S, Hagensvej 21, DK-9530 Støvring
Virksomhed

15-09-2016
Dato

_____________________________
Underskrift

6
Liftup A/S | Hagensvej 21| DK-9530 Støvring | Denmark | T: +45 96 86 30 20 | M: mail@liftup.dk | www.liftup.dk

BRUGERMANUAL – RAIZER® – DK VERSION 1.8

3. Typecertifikat

KOPI AF CE-MÆRKET
INDSÆTTES HER
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4. Brugsbetingelser
Raizer bør udelukkende benyttes til at rejse en borger op, der ligger på gulvet, og som ikke
kan rejse sig ved egen hjælp, men har brug for at komme op i siddende eller næsten stående
stilling. Borgeren kan have behov for videre forflytning herfra.
Maks. belastning af Raizer er 150 kg. med maks.1 person på løftestolen.
Maks. belastning fremgår også af CE-mærket monteret bag på sædet. Med fuld last kan Raizer
bruges ca. 40 gange på en fuld opladning. Der medfølger lader til løftestolen.
Bevægelige dele, pas på fare for klemning. Brugervejledning skal gennemlæses
grundigt før ibrugtagning. Må kun serviceres af specialuddannet tekniker.
Ejeren af liften er forpligtet til at vedligeholde liften iht. Vedligeholdelsesvejledningen i afsnit 13.
Løftekapacitet: Maks. 150 kg

Skub eller transporter ikke løftestolen, mens borgeren sidder i den

Man må ikke stå på løftestolen

Brug ikke løftestolen i eller i nærheden af vand. Se 13.1

Brugervejledning skal gennemlæses grundigt før ibrugtagning

Spænd sikkerhedsbæltet før løft

Afbryd og fjern lader før brug

Bortskaf ikke batterier eller elektrisk og elektronisk udstyr sammen med
usorteret husholdningsaffald. Ved bortskaffelse skal lokale bestemmelser og
forskrifter overholdes.
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5. Tekniske specifikationer
Eksempel:

Tekniske specifikationer:
Lader (2 stk.):
Batteri:
Antal løft ved fuld opladning:
Duty cycle:
Ladetid:
Ladning af tomt batteri:
Mål (L x B x H):
Egenvægt:
Løftekapacitet:
Løftetid:
Støjniveau:
Arbejdstemperatur:
Opbevaringstemperatur:
Vand og støv:
Forventet levetid

12V. 90-264V, < 20W
12 V Bil adapter
LiFePo4, 12V, 5AH
40 løft ved maks. last.
ca. 100 løft ved gennemsnitlig last.
1 min. / 5 min.
Maks. 6 timer (230V lader)
10–15 min = 1 løft
Stående 766 x 616 x 1150 mm
Liggende 1291 x 616 x 262 mm
Sæde 9 kg. + ben og ryglæn 4 kg. – totalt 13 kg.
Maks. 150 kg.
20-30 sek.
< 70 dB A
+5ºC to +40ºC
-25ºC to +70ºC
IP 42
> 5 år.
Patenteret teknologi
Registreret design

Forbehold for tekniske modifikationer
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6. Sikkerhedsanvisninger
6.1

Montage
Korrekt montage

Forkert montage

Grøn = højre

Rød = venstre

Korrekt samling af ben og ryglæn.

Forkert samling af ben og ryglæn.

Bemærk røde mærker i venstre side
Bemærk grønne mærker i højre side

6.2

Undgå personskade.
Selv om Raizer er udstyret med diverse sikkerhedsforanstaltninger, så brug aldrig
løftestolen hvis der opholder sig utilsigtede personer eller dyr i nærheden, således
at der opstår fare for klemning. Lad aldrig børn lege med Raizer.
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6.3

Overbelastning.

For at undgå materiel skade i forbindelse med overbelastning (maks. 150 kg) er Raizer udstyret
med en overbelastningssikring, der ved overbelastning stopper løftestolen og udløser en
akustisk alarm. I tilfælde af overbelastning kør da løftestolen ned i vandret position/gulvniveau.
Ved tung last på Raizer, kan stolen synke langsomt hvis ikke den er i drift, hvilket er helt
normalt. Af sikkerhedsmæssige årsager er Raizer konstrueret således, at den synker langsomt
ved hård last. Dette er indført for at undgå mekanisk brud ved evt. overlast.

7. Personsikkerhed
7.1

Undgå personskade
-

For at undgå personskade er det IKKE tilladt at anvende løftestolen, når nogen eller
noget er i fare for at komme til skade ved klemning, klipning, fald, snublen eller
lignende.

-

Det er vigtigt, at hjælperen sikrer sig, at løftestolens bevægelse kan ske uden at bringe
nogen eller noget i fare.

-

Vær ekstra opmærksom, når der er børn og fysisk- eller psykisk handicappede på eller
nær løftestolen, da disse grupper ikke altid kan forventes at kunne forudse de mulige
konsekvenser af løftestolens bevægelser.

-

Last aldrig mere på løftestolen, end de 150 kg der angives på lastskiltet som maksimal
last.

-

Anvend IKKE løftestolen, uden borger er sikret med sikkerhedsselen monteret på
sædet.

7.2

Sikkerhedssele
-

Sædet er monteret med en sikkerhedssele til sikring af borger.

-

Anvend IKKE løftestolen, uden borger er fastspændt med sikkerhedsselen rundt om
hoften.

Efter samling af Raizer under liggende borger, klikkes sikkerhedsselen på
rundt om hoften.
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7.3

Håndtering

Raizer bliver normalt leveret af din forhandler. Løftestolen er klar til brug ved levering.
Raizer kan transporteres i de 2 medfølgende tasker. Den ene er et svøb til selve sædet. Sædet
bæres i det turkise håndtag.
Ryg og ben transporteres i tasken vha. bærestropper til hånd eller ryg (lang strop til skulder
eller to stropper som rygsæk).

Raizer må ikke udsættes for kraftige stød eller slag da det kan gå ud over produktets
funktionalitet.
Den medfølgende fjernbetjening* skal opbevares tørt, og må ikke udsættes for kraftige stød
eller slag ved f.eks. tab på gulv, kast el. lign. Rengøring må kun foretages med en hårdt
opvredet klud.
Brug aldrig højtryksrenser eller rindende vand til at spule liften, da dette vil kunne medføre
defekt i produktet.

* Ekstraudstyr
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8. Funktionsbeskrivelse
Raizer er en batteridrevet mobil løftestol, der hjælper en liggende person op til næsten
stående stilling på få minutter. Raizer kan betjenes af kun én hjælper og kræver ingen fysisk
indsats fra hjælper udover en støttende hånd.
Løftestolen fungerer ved, at hjælperen samler løftestolen omkring den faldne borger. Den
betjenes via trykknappanelet på sædet eller fjernbetjeningen*. Hjælperen kan få den faldne
borger op i siddende eller næsten stående stilling for videre forflytning.
Raizer betjenes ved, at trykknap aktiveres under hele løftet. Hvis trykknap slippes, vil løftet
stoppe.

9. Før ibrugtagning
OBS: Sørg for, at løftestolen altid er opladet. Der medfølger 2 ladere, og det anbefales, at
Raizer altid er opladet og klar til brug. Minimum hver 6. måned skal Raizer kontrolleres for
strøm og evt. sættes til ladning. Se i øvrigt afsnit 12.
Løftestolen kan opbevares hvor man ønsker. Dog vil løftehastigheden være reduceret, når
batteriet er under 0ºC. Men i praksis vil Raizer, hvis opladet, altid kunne løse sin opgave også
efter at have været opbevaret i en bil i streng frost (-15˚).

* Ekstraudstyr
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10. Betjening
10.1 Samling og brug af Raizer®
•

Kontroller, at
stolen er opladet
før brug.
For at tænde
Raizer, tryk på op
eller ned knappen
på siden af stolen.

•

LED lyser grønt
for batteri fuldt
opladet.

2

•

Ankomst til
liggende borger

3

•

Sæde placeres på
gulv ved siden af
liggende borger.

•

Lårene løftes til
vinklet position.

•

Sæde skubbes
forsigtigt ind under
lårene.

1
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10.2 Montering af venstre side
Elementer for venstre side er markeret med rød cirkel.

1

2

3

4

•

Skulder på borger
drejes forsigtigt
vha. skub på
albuen.

•

Ryglæn, med rød
markering for
venstre side,
skubbes forsigtigt
ind under borgerens skulder.

•

Ryglæn glides ind
og klikkes på plads
i sæde.

•

Placer evt. fod
foran sædedelen
for at modvirke at
denne glider frem.

•

Bagben, med rød
markering for
venstre side,
skubbes ind på
akslen og klikkes
fast.

•

Forben, med rød
markering for
venstre side, glides
ind og klikkes på
plads i sæde.

•

Bemærk kliklåsen
skal vende udad.
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10.3 Montering af højre side
Elementer for højre side er markeret med grøn cirkel.

1

2

3

4

•

Skulder på borger
drejes forsigtigt
vha. skub på
albuen.

•

Ryglæn, med grøn
markering for
højre side, skubbes
forsigtigt ind under
borgerens skulder.

•

Ryglæn glides ind
og klikkes på plads
i sæde.

•

Placer evt. fod
foran sædedelen
for at modvirke at
denne glider frem.

•

Bagben, med grøn
markering for
højre side, skubbes
ind på akslen og
klikkes fast.

•

Bemærk, Højre og
venstre bagben
monteres på drivakslen, så de er
parallelle, dvs.
samme position
som modsatte
side.

•

Forben, med grøn
markering for
højre side, glides
ind og klikkes på
plads i sæde.

•

Bemærk kliklåsen
skal vende udad.

:
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Kør først stolen op, når du har sikret dig, at borgers fødder, arme, hænder eller andre
kropsdele ikke er i fare for at blive ramt eller kørt over af løftestolens bevægelser!

BAGBENENE
Bagbenene monteres vandret og lige over gulvet langs
skulderen (som på billedet). Hvis dette ikke er tilfældet,
vær da opmærksom på at montere begge bagben
parallelt.

Vær opmærksom på borgers skuldre og på at armene er
samlet på brystet, da bagbenene, så snart der trykkes på
pil op, kører ned mod gulvet og kan risikere at ramme
borger, hvis skuldre / arme ligger i vejen.

FORBENENE
Vær opmærksom på, at borgers ben er samlede og
fødder / ben ikke er i fare for at komme ind under et
forben, når stolen køres op, da forbenene bevæger sig
ned mod gulvet, før stolen begynder at løfte borger.
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10.4 Løft af borger

1

2

3

4

•

Efter samling af Raizer
under liggende borger
klikkes sikkerhedsselen på rundt om
hoften.

•

Raizer er nu klar til
løft af borger.

•

Støt med en hånd
under borgers nakke.

•

Tryk på ”pil
op” på sidepanelet eller
fjernbetjeningen*

•

Raizer kan betjenes fra
begge sider.

•

Hold trykket på ”pil
op” indtil
borger er i den
ønskede
position.

•

Raizer stopper automatisk, når borger er i
siddende position.

•

OBS: Raizer er sikret
imod at køre for langt
op og stopper derefter automatisk i topposition, der høres et
langt biiiip.

Se afsnit 11 vedr. demontage af Raizer
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10.5 Betjening af Raizer® via trykknapper på sædet

Lader status

Batteri status

Løftestol op

Driftsklar

Løftestol ned

STOP knap

1

2

•

De roterende ben skal være monteret korrekt, før
Raizer kan køre. Grøn LED lyser, når Raizer er
driftsklar. (se afsnit 10.2 og 10.3).

•

Raizer aktiveres ved kort tryk ”på pil” op eller ”pil
ned”.

•

Raizer slukker automatisk efter 10 minutter uden
aktivitet (der høres et langt biiiip, inden den
slukker).

•

For at aktivere Raizer trykkes på en af op/ned pilene
på siden af stolen.

•

Tryk her for at køre løftestol op.

•

Kører kun så længe knap er trykket ind.
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3

4

5

6

•

Tryk her for at køre løftestol ned.

•

Kører kun så længe knap er trykket ind.

•

Tryk på stopknap for at deaktivere Raizer.
Alle kørselsfunktioner afbrydes.

•

Drej stopknap i pilens retning for at aktivere Raizer
igen.

•

LED lyser grønt ved mere end 20% opladet.

•

OBS:
Ved kørsel med last kan LED skifte til rødt – dette
er normalt.

•

LED lyser rødt for batteri kapacitet under 10 %.

•

Når LED lyser rødt, er der maks. 0-5 løft tilbage på
batteriet. Stolen bør/skal sættes til ladning (Se afsnit
12 Ladning).
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10.6 Betjening af Raizer® via fjernbetjening

1

2

•

Tryk her for løftestol op.

•

Kører kun så længe knap er trykket ind.

•

OBS:
Raizer skal være tændt for at fjernbetjeningen*
virker (ved let tryk på pil op/ned på siden af stolen)

•

Tryk her for løftestol ned.

•

Kører kun så længe knap er trykket ind.

* Ekstraudstyr
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10.7 Sådan parrer du sender og modtager for fjernbetjening
Sådan nulstiller du sender og modtager:
For at nulstille en fjernbetjening*, så den ikke længere er forbundet til Raizer, skal nedenstående punkter følges:
1. Tryk på OP(↑) og NED (↓) knapperne på fjernbetjeningen* på samme tid, og hold dem
inde i ca. 5 sekunder, indtil kontroldioden i fjernbetjeningen* begynder med at blinke
langsomt. Fjernbetjeningen* er nu i installeringsmode i 2 min.
2. Indenfor de 2 min. skal følgende sekvens udføres:
Tryk på: OP(↑), OP(↑), NED (↓), NED (↓), OP(↑), NED (↓), OP(↑), NED (↓)
Når kontroldioden begynder at blinke hurtigt, er fjernbetjeningen* ikke længere forbundet til
Raizer.
Parring af ekstra fjernbetjening*
1. Sørg for, at der er strøm på Raizer.

2. Raizer skal være slukket
Raizer slukker automatisk efter 10 minutter uden aktivitet (der høres et langt biiiip,
inden den slukker).
3. Tryk på OP(↑) og NED (↓) knapperne på fjernbetjeningen* på samme tid, og hold dem
inde i ca. 5 sekunder, indtil kontroldioden i håndsættet begynder at blinke langsomt.
Håndsættet er nu i installeringsmode i 2 min.
4. Indenfor de 2 min. skal den løftestol, som ønskes forbundet med fjernbetjeningen*
tændes ved at trykke samtidigt på pil op og ned på siden af stolen.
5. Når kontroldioden på fjernbetjeningen* stopper med at blinke, er den forbundet med
løftestolen.
6. Prøv systemet af for at sikre at parringen er gennemført korrekt, hvis ikke gentag
punkt 1-5.

* Ekstraudstyr
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11. Demontage
1

2

•

Løftestol køres
ned i vandret
position og
adskilles.

•

Alle dele lægges i
transporttasken.
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12. Ladning af Raizer®
1

2

3

4

5

•

LED lyser rødt for batterikapacitet under
10 %.

•

OBS:
Lyser kun, når stolen er tændt.

•

Stik til lader er placeret på sædets løftehåndtag.

•

Tilslut 220 VAC lader til stik på Raizer

•

Eller tilslut 12 VDC lader til stik på Raizer

•

LED lyser gult for opladning i gang.

•

LED lyser grønt for batteri fuldt opladet.

6
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13. Vedligeholdelse
13.1 Rengøring
Raizer er ikke vandtæt.
OBS: Den almene rengøring må kun foretages med en
hårdt opvredet klud.
Du kan desinficere din Raizer ved at bruge
alkoholbaserede desinfektionsprodukter med en
koncentration på 70-85 v/v%.
Der må IKKE bruges rindende vand, anvendes
højtryksrenser eller spules direkte på løftestolen.

13.2 Mekanisk vedligehold
Den mekaniske vedligeholdelse af liften skal normalt kun foretages i forbindelse med de
regelmæssige årlige serviceeftersyn, som kan foretages af en faguddannet servicetekniker, i
henhold til tjekliste afsnit 14.
Skulle der opstå utilsigtede fejl eller mislyde, kontakt straks din forhandler for at få udbedret
fejlen. Liftup Service Team tlf.: 9840 2580.

13.3 Fjernbetjening*
I fjernbetjeningen* er der monteret 1 stk. CR2032 batteri.
OBS: For at sikre en stabil funktion skal batteriet skiftes hvert 2. år. For at skifte batteriet
gør som følger:
1. Løsn skruen (Torx TX 6) bag på fjernbetjeningen
2. Fjern bagpanelet
3. Udskift batteriet
4. Monter bagpanelet igen og test

PAS PÅ ikke at sluge knapcellebatteriet.
Hold batterierne uden for børns rækkevidde. Hvis et barn sluger et batteri, skal
man straks kontakte en læge.

* Ekstraudstyr
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14. Vedligeholdelsestjekliste
Ved normal drift er der en forventet levetid på > 5 år, under forudsætning af at produktet
vedligeholdes i henhold til producentens forskrifter. Ud over den almene vedligeholdelse som
er beskrevet i afsnit 13, anbefales det, at der foretages rutinemæssige eftersyn 1 gang om året
af en faguddannet servicetekniker. Forhandleren, som du har købt produktet af, vil tilbyde
denne service, men ønsker du at anvende en anden serviceudbyder, er det ejeren af løftestolen
der har ansvaret for, at den valgte servicetekniker har den fornødne ekspertise i det
pågældende produkt.
https://www.liftup.dk/da/forhandlere/
Det er af sikkerhedsmæssige årsager meget vigtigt, at disse eftersyn overholdes, da manglende
eller forkert udførte eftersyn kan resultere i personskade.
Alle serviceeftersyn skal registreres i servicelogbogen, se eksempel i afsnit 15.
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15. Service logbog
Service logbog er placeret på indersiden af sædet.
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16. Reservedele
OBS:
Det er vigtigt at der altid anvendes originale reservedele. Udskiftning af dele må kun foretages
af faguddannet servicetekniker.
Anvendes der alligevel uoriginale reservedele, kan fabriksgarantien bortfalde. Endvidere kan
produktets sikkerhed forringes, og der kan dermed opstå personfare.

Part no.
102962

Description
Front leg complete, left-hand side /
red (incl. wheel)

102963

Front leg complete, right-hand side /
green (incl. wheel)

102964

Back rest complete, left-hand side,
red

102965

Back rest complete, right-hand side /
green

102966

Rear leg complete, left-hand side /
red

102967

Rear leg complete, right-hand side
/green

Photo/illustration
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Part no.
102971

Description
Cover complete, Raizer

103207

Handle complete, Raizer

103210

Rear cover complete, Raizer

102864

Connecting rod for drive units

102885

Control Board, Raizer

102890

Battery 12V 5Ah LiFePo4 Raizer

102984

Side cover complete, left-hand side
(stop button side)

Photo/illustration
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Part no.
102985

Description
Side cover complete, right-hand side

102969

Motor unit, complete left-hand side /
red

102970

Motor unit, complete, right-hand side
/ green

102888

Raizer side PCB with RF Receiver

102889

Raizer side PCB without RF Receiver

103270

Screw kit, Raizer

102927

Color buttons, Raizer

Photo/illustration
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Part no.
102980

Description
Micromatch Cable 12 pol, for Raizer

103421

Socket tool for Raizer

102921

Battery charger 1205 SRP

102641

Cigarette lighter plug with fuse for
Raizer

103978

Cigarette lighter extension cable for
Raizer, 1,8m

103728

Seatbelt for Raizer complete

102956

Carry case for Raizer

Photo/illustration

•
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Part no.
101604

Description
Remote control – transmitter unit
(Supplementary equipment)

103311

Trolley, Raizer
(Supplementary equipment)

103314

Triple Wheel, 2pcs. Trolley, Raizer
(Supplementary equipment)

103313

Bike bracket kit, Trolley, Raizer
(Supplementary equipment)

103741

Disposable hygiene cover (10 pcs.)
(Supplementary equipment)

104195

Support belt for torso

Photo/illustration
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17. Troubleshooting
Fejl

Raizer kører ikke, selv om der
trykkes på pil op/pil ned.

Raizer kører skævt, når der
trykkes på pil op/pil ned.
Raizer stopper i øverste
position.
Fjernbetjening* virker ikke

Årsag

Løsning

Stopknap er aktiveret.
2-tonet alarm.

Drej stopknap i pilens retning og
den klikker ud. Se afsnit 10.2.
Kontroller at LED for driftsklar
lyser grønt.
Kontroller at LED for driftsklar
lyser grønt.
Hvis ikke: Monter bagben så de
klikker helt på akslen. Se afsnit
10.1.
Fjern belastning fra Raizer. Se
afsnit 6.3
Sæt Raizer til ladning.
Se afsnit 12.
Højre og venstre bagben
monteres så de er parallelle. Se
afsnit 10.1
Helt normalt. Løftestolen når
max. højde.
Aktiver op eller ned knap på
siden af Raizer, med et kort tryk
Se afsnit 10.7

Bagben er ikke korrekt
monteret.
2-tonet alarm.

Raizer er overbelastet.
2-tonet alarm.
Batteri er afladet.
Se LED
Ben er ikke monteret parallelt.

Løftestolen når topstop.
Langt biiiip.
Raizer ikke tændt/aktiveret
Fjernbetjening* er ikke parret
korrekt med Raizer.

*Ekstraudstyr
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18. Blokdiagram
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19. Bortskaffelse
Det er ejerens pligt at bortskaffe produktet i henhold til de til enhver tids gældende regler.
Vær specielt opmærksom på, at der er monteret batterier i styreenheden og fjernbetjeningen,
som skal bortskaffes separat.
Smid ikke batterier i skraldespanden. Når du bortskaffer batterier, skal lokale bestemmelser og
forskrifter overholdes.
Kontakt evt. din forhandler for hjælp til bortskaffelse.

20. Reklamationsret
Reklamationsretten dækker i henhold til de til enhver tid gældende regler vedr. reklamationsret. Se mere herom i salgs- og leveringsbetingelserne
http://www.liftup.dk/da/om-liftup/salgsbetingelser/
OBS:
Reklamationsretten kan bortfalde, hvis de foreskrevne serviceeftersyn ikke overholdes.
Såfremt de foreskrevne serviceeftersyn ikke overholdes, kan det få alvorlige konsekvenser for
produktets sikkerhed. Det er kundens ansvar, at Raizer til enhver tid overholder de
foreskrevne serviceeftersyn. Jf. AT Bekendtgørelse 1109 § 14.

God fornøjelse med din nye Raizer®
Med venlig hilsen
Liftup A/S
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Her kan du skrive dine noter om din Raizer ned.
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