Uporabniški priročnik
®

RAIZER

UPORABNIŠKI PRIROČNIK - RAIZER® - SL RAZLIČICA 1.7

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

UPORABNIŠKI PRIROČNIK – RAIZER – SL RAZLIČICA 1.7

2
Liftup A/S | Hagensvej 21 | DK-9530 Støvring | Denmark | T: +45 96 86 30 20 | M: mail@liftup.dk | www.liftup.dk | CVR DK-1015 3964

UPORABNIŠKI PRIROČNIK – RAIZER – SL RAZLIČICA 1.7

Vsebina
1.

Uvod .................................................................................................................................................................5
1.1 Hitri vodič ..................................................................................................................................................5

2.

Izjava ES o skladnosti ....................................................................................................................................6

3.

Certifikat tipa .................................................................................................................................................7

4.

Pogoji uporabe ...............................................................................................................................................8

5.

Tehnične specifikacije ...................................................................................................................................9

6.

Varnostna navodila ..................................................................................................................................... 10
6.1 Sestavljanje .............................................................................................................................................. 10
6.2 Preprečevanje telesnih poškodb ........................................................................................................ 10
6.3 Preobremenitev ..................................................................................................................................... 10

7.

Osebna varnost ........................................................................................................................................... 11
7.1 Preprečevanje telesnih poškodb ........................................................................................................ 11
7.2 Varnostni pas.......................................................................................................................................... 11
7.3 Ravnanje s stolom ................................................................................................................................. 12

8.

Delovanje...................................................................................................................................................... 13

9.

Pred uporabo .............................................................................................................................................. 13

10. Upravljanje ................................................................................................................................................... 14
10.1 Sestavljanje in uporaba dvižnega stola Raizer® ............................................................................... 14
10.2 Sestavljanje na levi strani ..................................................................................................................... 15
10.3 Sestavljanje na desni strani .................................................................................................................. 16
10.4 Dviganje osebe ....................................................................................................................................... 18
10.5 Upravljanje dvižnega stola Raizer® s pomočjo gumbov na sedežu ............................................ 20
10.6 Delovanje dvižnega stola Raizer® s pomočjo daljinskega upravljalnika..................................... 22
10.7 Kako združiti oddajnik daljinskega upravljalnika s sprejemnikom.............................................. 23
11. Razstavljanje ................................................................................................................................................. 24
12. Polnjenje dvižnega stola Raizer® ............................................................................................................. 25
13. Vzdrževanje .................................................................................................................................................. 26
13.1 Čiščenje ................................................................................................................................................... 26
13.2 Mehansko vzdrževanje ......................................................................................................................... 26
13.3 Daljinski upravljalnik* ........................................................................................................................... 26
14. Kontrolni seznam za vzdrževanje ........................................................................................................... 27
15. Servisni dnevnik .......................................................................................................................................... 29
16. Nadomestni deli.......................................................................................................................................... 30
17. Odpravljanje težav ...................................................................................................................................... 36

3
Liftup A/S | Hagensvej 21| DK-9530 Støvring | Denmark | T: +45 96 86 30 20 | M: mail@liftup.dk | www.liftup.dk | CVR DK-1015 3964

UPORABNIŠKI PRIROČNIK – RAIZER – SL RAZLIČICA 1.7

18. Električna shema ......................................................................................................................................... 37
19. Odstranjevanje ............................................................................................................................................ 38
20. Pravica do pritožbe .................................................................................................................................... 38

4
Liftup A/S | Hagensvej 21 | DK-9530 Støvring | Denmark | T: +45 96 86 30 20 | M: mail@liftup.dk | www.liftup.dk | CVR DK-1015 3964

UPORABNIŠKI PRIROČNIK – RAIZER – SL RAZLIČICA 1.7

1. Uvod
Čestitamo vam za nakup vašega novega dvižnega stola
Raizer.
To je originalni uporabniški priročnik za vaš novi
dvižni stol Raizer.
Opomba: Pomembno je, da pred uporabo dvižnega
stola Raizer preberete ta priročnik.
Raizer je mobilni dvižni stol z baterijskim napajanjem,
ki v nekaj minutah dvigne padlega človeka do skoraj
stojnega položaja. Upravlja ga lahko en sam pomočnik,
stol pa ne zahteva nikakršnega fizičnega napora s
strani pomočnika razen podporne roke.
Dvižni stol Raizer omogoča enostavno upravljanje s
pomočjo nadzorne plošče, nameščene na strani sedeža, ali preko daljinskega upravljalnika *.

*Dodatna oprema

1.1

Hitri vodič
V žepu nosilne torbe je na voljo dodaten hitri vodič.
Ta uporabniški priročnik lahko shranite na istem mestu.

Skenirajte in naložite dodaten hitri vodič.
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2. Izjava ES o skladnosti
Proizvajalec:

Liftup A/S

Naslov:

Hagensvej 21, DK-9530 Støvring

Telefon:

+45 9686 3020

Reg. št.

523867 - Danska agencija za zdravila

Izjavlja, da:
Oprema:

RAIZER® Mobilni dvižni stol z baterijskim napajanjem

Dvižni stol Raizer je v skladu z:
Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC. Medicinski pripomočki razreda
1 (v skladu s pravilom 1 iz Priloge IX Direktive Sveta MDD
93/42/EGS). Ugotavljanje skladnosti je bilo izvedeno v skladu s
Prilogo VII.
Direktiva EMC

2014/30/EU

Direktiva RoHS:

2011/65/EU

RDEČA

2014/53/EU, Direktiva o radijski opremi

Dvižni stol Raizer izpolnjuje ustrezne zahteve, zlasti pri naslednjih standardih:
EN/ISO 10535:2006

Dvigalo za prestavljanje invalidnih oseb.
Potrjeno s strani Danskega tehnološkega inštituta, potrdilo št.

222.
EN 12182:2012

Tehnični pripomočki za invalidne osebe – Splošne zahteve in
preskusne metode

EN 300 440
spektrom (ERM)

Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim

Zgoraj navedeni izdelki so proizvedeni v skladu z naslednjim sistemom upravljanja:
EN ISO 9001: 2008

Upravljanje kakovosti, potrdilo št. 44 100 117583

EN 14971: 2012

Uporaba obvladovanja tveganja pri medicinskih pripomočkih

Direktor
Naziv

Flemming Eriksen
Ime
Liftup A/S, Hagensvej 21, DK-9530 Støvring
Podjetje

15. 09. 2016
Datum

_____________________________
Podpis
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3. Certifikat tipa

VNESITE KOPIJO OZNAKE CE
TUKAJ
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4. Pogoji uporabe
Dvižni stol Raizer se sme uporabljati le za prestavljanje osebe, ki leži na tleh, v sedeči ali skoraj
stojni položaj, če tega ne zmore storiti sama. Osebo je nato morda treba s tega položaja
premestiti na drugo lokacijo.
Maks. obremenitev dvižnega stola Raizer je 150 kg z maks. 1 osebo na stolu v času uporabe.
Maks. obremenitev je navedena tudi na oznaki CE na zadnji strani sedeža. Dvižni stol Raizer
lahko uporabite pribl. 40-krat pri polni obremenitvi in napolnjeni bateriji. Vašemu dvižnemu
stolu Raizer je priložen napajalnik.

Pred uporabo naprave natančno preberite ta uporabniški priročnik.
Lastnik naprave jo je dolžan vzdrževati v skladu s priročnikom za vzdrževanje v
poglavju 13.

Dvižna zmogljivost: maks. 150 kg (330,7 lbs)

Dvižnega stola ne porivajte oz. premeščajte, medtem ko oseba sedi na njem.

Ne stojte na dvižnem stolu.

Naprave ne uporabljajte v vodi ali njeni bližini - glejte 13.1.

Pred uporabo naprave natančno preberite ta uporabniški priročnik.

Pred dviganjem pripnite varnostni pas.

Pred uporabo izključite in odstranite napajalnik.

Baterij ali električne oz. elektronske opreme ne odstranjujte skupaj z
nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki. Napravo odstranite v skladu z
lokalnimi odloki in predpisi.
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5. Tehnične specifikacije
Primer:

Tehnične specifikacije:
Napajalnik (2 kos.):
Baterija:
Število dviganj pri polni bateriji:
Obratovalni cikel:
Čas polnjena:
Polnjenje izpraznjene baterije:
Mere (L x Š x V):
Teža:
Dvižna zmogljivost:
Dvižni čas:
Raven hrupa:
Delovna temperatura:
Temperatura skladiščenja:
Voda in prah:
Pričakovana življenjska doba:

12 V. 90-264 V
12V avtomobilski adapter
LiFePo4, 12 V, 5 AH
40 pri maks. obremenitvi.
Približno 100 pri povprečni obremenitvi.
1 min./5 min.
Maks. 6 ur (230V napajalnik)
10–15 min = 1 dvig
Stoječi položaj 766 x 616 x 1150 mm
Ležeči položaj 1291 x 616 x 262 mm
Sedež 9 kg + noge in naslonjalo 4 kg – skupaj 13 kg.
maks. 150 kg.
20-30 sekund.
< 70 dB A
+5 ºC do +40 ºC
-25 ºC do +70 ºC
IP 42
> 5 let
Patentirana tehnologija
Registriran model

Pridržana pravica do tehničnih sprememb.
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6. Varnostna navodila
6.1

Sestavljanje

Pravilno sestavljanje nog in naslonjala:

Nepravilno sestavljanje nog in naslonjala:

Zelena =
desna stran

Rdeča = leva stran
Upoštevajte zelene oznake na desni strani
strani

6.2

Upoštevajte rdeče oznake na levi

Preprečevanje telesnih poškodb
Čeprav je dvižni stol Raizer opremljen z različnimi varnostnimi funkcijami, ga
nikoli ne uporabljajte, če so v bližini nepredvidene osebe ali živali, saj so le-te
lahko v takšnem primeru izpostavljene tveganju, da jih stol zmečka. Otrokom
nikoli ne dovolite, da bi se igrali z dvižnim stolom Raizer.

6.3

Preobremenitev

Za preprečevanje poškodb na napravi v primeru preobremenitve (največ 150 kg), je stol
opremljen z zaščito za preobremenitev, ki pri sprožitvi ustavi delovanje stola in odda zvočni
alarm. V primeru preobremenitve stol spustite do vodoravnega položaja/nivoja tal.
Če je na dvižnem stolu Raizer v času nedelovanja težko breme, se stol počasi spusti - to je
popolnoma normalno. Zaradi varnostnih razlogov je Raizer zasnovan tako, da se počasi spusti
pod težkimi obremenitvami. Namen uporabe takšne funkcije je preprečevanje mehanskega
zloma stola v primeru preobremenitve.

10
Liftup A/S | Hagensvej 21 | DK-9530 Støvring | Denmark | T: +45 96 86 30 20 | M: mail@liftup.dk | www.liftup.dk | CVR DK-1015 3964

UPORABNIŠKI PRIROČNIK – RAIZER – SL RAZLIČICA 1.7

7. Osebna varnost
7.1

Preprečevanje telesnih poškodb

•

Da bi se izognili telesnim poškodbam, dvižnega stola NI dovoljeno uporabljati, kadar je
nekaj ali nekdo v njegovi bližini izpostavljen tveganju za poškodbe zaradi zmečkanja,
rezanja, padca, zdrsa ali podobnega.

•

Pomembno je, da pomočnik zagotovi, da se stol lahko premika, ne da bi bila pri tem
ogrožena katera koli oseba ali predmet.

•

Bodite še zlasti previdni, ko se na stolu ali v njegovi bližini nahajajo otroci in fizično ali
duševno prizadeti ljudje, saj od teh skupin oseb ni mogoče vedno pričakovati, da bodo
lahko predvidele možne posledice svojega gibanja.

•

Na stol nikoli ne naložite več kot je 150 kg. Ta teža je navedena na nalepki z opozorili o
nalaganju, kot največja obremenitev.

•

NE uporabljajte dvižnega stola, dokler oseba nima pripetega varnostnega pasu.

7.2

Varnostni pas

•

Sedež je opremljen z varnostnim pasom, s katerim je oseba pripeta na stol.

•

Stola NE uporabljajte, dokler ta oseba nima pripetega varnostnega pasu okoli bokov.

Potem ko dvižni stol Raizer sestavite pod osebo na tleh, pritrdite in zategnite
varnostni pas okoli bokov.
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7.3

Ravnanje s stolom

Dvižni stol Raizer običajno dobavi vaš trgovec. Ob dostavi je stol pripravljen za uporabo.
Raizer se lahko transportira v 2 priloženih torbah. Ena od njih je kovček za prenašanje sedeža.
Sedež se prenaša s pomočjo turkiznega držala.
Naslonjalo in noge se prenašajo v torbah z nosilnimi trakovi za prenašanje v rokah ali na hrbtu
(dolg trak za ramena ali dva trakova za uporabo v obliki nahrbtnika).

Dvižnega stola Raizer ne izpostavljajte hudim udarcem ali pretresom, saj lahko to vpliva na
funkcionalnost izdelka.
Daljinski upravljalnik* naj bo suh. Ne izpostavljajte ga hudim pretresom, na primer z metanjem
ali padci na tla itd. Stol je dovoljeno čistiti le z dobro ožeto krpo.
Za spiranje stola nikoli ne uporabljajte visokotlačnega curka ali tekoče vode, saj lahko to
poškoduje izdelek.

*Dodatna oprema
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8. Delovanje
Raizer je mobilni dvižni stol z baterijskim napajanjem, ki v nekaj minutah dvigne padlega človeka
do skoraj stojnega položaja. Upravlja ga lahko en sam pomočnik, stol pa ne zahteva nikakršnega
fizičnega napora s strani pomočnika razen podporne roke.
Dvižni stol deluje tako, da ga pomočnik sestavi pod padlo osebo in nato z njim upravlja s
pomočjo plošče z gumbi na sedežu ali s pomočjo daljinskega upravljalnika*. Pomočnik lahko
padlo osebo dvigne v sedeči ali skoraj stojni položaj, v katerem je le-ta pripravljena za
premestitev.
Če želite uporabiti dvižni stol Raizer, držite pritisnjen gumb za celoten dvig. Dviganje se ustavi,
če spustite gumb.

9. Pred uporabo
Opomba: Poskrbite, da bo baterija dvižnega stola Raizer vedno polna. Napravi sta priložena 2
napajalnika. Priporočamo vam, da poskrbite, da bo dvižni stol Raizer vedno napolnjen in
pripravljen za uporabo. Napajanje dvižnega stola Raizer preverite vsaj enkrat na 6 mesecev
in ga po potrebi napolnite. Glejte tudi poglavje 12.
Dvižni stol Raizer lahko shranite kjer koli želite. Vendar pa se hitrost dviganja zmanjša, če
temperatura baterije pade pod 0 °C. V praksi je dvižni stol Raizer vseeno vedno sposoben
opravljati svojo nalogo, če je napolnjen, tudi če je shranjen v vozilu pri hudi zmrzali (-15 °C).

*Dodatna oprema
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10. Upravljanje
10.1 Sestavljanje in uporaba dvižnega stola Raizer®

1

2

3

•

Prepričajte se, da
je Raizer pred
uporabo v celoti
napolnjen.

•

Za vklop pritisnite
gumb za premik
navzgor ali dol na
strani dvižnega
stola Raizer.

•

Stalna zelena LEDlučka označuje
popolnoma
napolnjeno
baterijo.

•

Približajte se padli
osebi.

•

Sedež položite na
tla ob strani osebe.

•

Stegna dvignite v
položaj pod
kotom.

•

Sedež previdno
potisnite pod
stegna.
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10.2 Sestavljanje na levi strani
Elementi za sestavljanje na levi strani so označeni z rdečim krogom.

1

2

3

4

•

Obrnite ramo
osebe s pazljivim
potiskom komolca.

•

Naslonjalo
(označeno rdeče
za levo stran)
previdno potisnite
pod ramo osebe.

•

Naslonjalo
potisnite pod
osebo tako, da se s
klikom zaskoči v
sedež.

•

Pred sedež po
potrebi postavite
nogo, da
preprečite njegov
premik naprej.

•

Zadnjo nogo
(označeno rdeče
za levo stran)
potisnite na gred,
da se s klikom
zaskoči na svoje
mesto.

•

Prednjo nogo
(označeno rdeče
za levo stran)
potisnite v sedež,
da se s klikom
zaskoči na svoje
mesto.

•

Zaskočna
ključavnica mora
biti obrnjena
navzven.
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10.3 Sestavljanje na desni strani
Elementi za sestavljanje na desni strani so označeni z zelenim krogom.

1

2

3

•

Obrnite ramo osebe
s pazljivim pritiskom
na komolec.

•

Naslonjalo
(označeno zeleno za
desno stran)
previdno potisnite
pod ramo osebe.

•

Naslonjalo potisnite
pod osebo tako, da
se s klikom zaskoči v
sedež.

•

Pred sedež po
potrebi postavite
nogo, da preprečite
njegov premik
naprej.

•

Zadnjo nogo
(označeno zeleno za
desno stran)
potisnite na gred, da
se s klikom zaskoči
na svoje mesto.

•

Opomba: zadnji nogi
na levi in desni sta
vzporedno
nameščeni na
pogonski gredi, tj. v
enakem položaju
kot nogi na
nasprotni strani.
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4

•

Prednjo nogo
(označeno zeleno za
desno stran)
potisnite v sedež, da
se s klikom zaskoči
na svoje mesto.

•

Zaskočna ključavnica
mora biti obrnjena
navzven.

Z dviganjem stola pričnite šele takrat, ko ste prepričani, da stopala, roke ali drugi deli
telesa osebe niso izpostavljeni tveganju za udarce ali druge poškodbe zaradi delovanja
stola!

ZADNJI NOGI
Zadnji nogi sta nameščeni vodoravno in ležita tik nad
tlemi vzdolž ramen (kot je prikazano na sliki). Če nista v
takšnem položaju, poskrbite, da bosta obe zadnji nogi
nameščeni vzporedno.

Pazite na položaj ramen in poskrbite, da bodo roke
prekrižane na prsnem košu, saj se zadnji nogi premakneta
navzdol proti tlom, takoj ko pritisnete gumb za premik
navzgor. Če pri tem ramena in roke niso v pravilnem
položaju, se lahko pojavi tveganje za poškodbe.

PREDNJI NOGI
Prepričajte se, da so noge osebe skupaj in da
stopala/noge niso izpostavljena nevarnosti, da bi pri
dvigu stola zašle pod sprednjo nogo, saj se prednji
nogi premikata proti tlom, preden stol začne
dvigovati uporabnika.
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10.4 Dviganje osebe

1

2

3

•

Potem ko dvižni stol
Raizer sestavite pod
padlo osebo, ovijte
varnostni pas okoli
bokov osebe in ga
pripnite, da se s
klikom zaskoči.

•

Raizer je zdaj
pripravljen za
dviganje uporabnika.

•

Z eno roko podprite
vrat osebe.

•

Pritisnite
na puščico
za premik
navzgor na stranski
plošči ali daljinskem
upravljalniku*.

•

Dvižni stol Raizer
lahko upravljate z
obeh strani.

•

Držite pritisnjeno
puščico za
premik
navzgor,
dokler oseba ni v
želenem položaju.
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4

5

•

Ko je oseba v
sedečem položaju, se
dvižni stol Raizer
ustavi samodejno.

•

OPOMBA: Dvižni
stol Raizer ima
funkcijo za
preprečitev premika
predaleč navzgor in
se samodejno ustavi v
zgornjem položaju ter
odda dolg pisk.

•

Dvižni stol Raizer
spustite v vodoravni
položaj in ga
razstavite.
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10.5 Upravljanje dvižnega stola Raizer® s pomočjo gumbov na sedežu

Stanje
napajalnika

Stanje
napolnjenosti
baterije

Pripravljen za
uporabo

Premik stola
navzgor

Spust stola
navzdol
Gumb za
zaustavitev
(STOP)

1

2

•

Pred upravljanjem dvižnega stola Raizer morajo biti
vrtljive noge pravilno nameščene. Ko je naprava
pripravljena za uporabo, zasveti zelena LED-lučka.
(glejte točki 10.2 in 10.3 v poglavju 10).

•

Dvižni stol Raizer upravljate tako, da držite
pritisnjen gumb "puščica za premik navzgor" ali
"puščica za premik navzdol".

•

Po 10 min nedelovanja se dvižni stol Raizer izklopi
samodejno (pred izklopom odda dolg pisk).

•

Dvižni stol Raizer upravljate tako, da držite
pritisnjeno eno od puščic za premik navzgor/navzdol
na strani stola.

•

Za premik dvižnega stola navzgor pritisnite sem.

•

Stol se premika le takrat, ko je gumb aktiviran.
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3

4

5

6

•

Za premik dvižnega stola Raizer navzdol, pritisnite
sem.

•

Stol se premika le takrat, ko je gumb aktiviran.

•

Za deaktivacijo stola Raizer pritisnite gumb za
ustavitev (STOP).
Ob pritisku na ta gumb se izklopijo vse funkcije za
gibanje stola.

•

Za ponovno aktivacijo naprave, gumb za ustavitev
zasukajte v smeri puščic.

•

Pri več kot 20% napolnjenosti naprave zasveti zelena
LED-lučka.

•

OPOMBA:
Med delovanjem stola pod obremenitvijo lahko
LED-lučka začne svetiti rdeče – to je normalno.

•

Ko kapaciteta baterije pade pod 10 %, LED-lučka
zasveti rdeče.

•

Pri tej kapaciteti lahko s stolom opravite še maks. 05 dvigov. Dvižni stol Raizer je nato treba napolniti
(glejte poglavje 12, Polnjenje).
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10.6 Delovanje dvižnega stola Raizer® s pomočjo daljinskega upravljalnika

1

2

•

Za premik dvižnega stola navzgor pritisnite sem.

•

Stol se premika le takrat, ko je gumb aktiviran.

•

OPOMBA:
Za upravljanje stola s pomočjo daljinskega
upravljalnika je treba aktivirati gumb za pomik
navzgor/navzdol na dvižnem stolu Raizer (z rahlim
pritiskom na puščico za pomik navzgor/navzdol na
strani stola).

•

Za premik stola navzdol pritisnite sem.

•

Stol se premika le takrat, ko je gumb aktiviran.

*Dodatna oprema
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10.7 Kako združiti oddajnik daljinskega upravljalnika s sprejemnikom
Kako ponastaviti oddajnik in sprejemnik:
Če želite ponastaviti daljinski upravljalnik*, tako da ni več povezan z dvižnim stolom Raizer,
storite naslednje:
1. Istočasno pritisnite tipki UP (↑) in DOWN (↓) na daljinskem upravljalniku* in ju držite
pritisnjeni pribl. 5 sekund, dokler kontrolna LED-lučka na daljinskem upravljalniku* ne
začne počasi utripati. Daljinski upravljalnik je zdaj v načinu namestitve, v katerem ostane 2
min.
2. V 2 min storite naslednje:
Pritisnite tipko UP (↑), UP (↑), DOWN (↓), DOWN (↓), UP (↑), DOWN (↓), UP (↑), DOWN
(↓).
Ko začne kontrolna LED-lučka hitro utripati, daljinski upravljalnik * ni več povezan z dvižnim
stolom Raizer.
Združitev z dodatnim daljinskim upravljalnikom*
1. Prepričajte se, daje Raizer priklopljen na električno napajanje.

2. Raizer mora biti izklopljen.
Naprava se po 10 min neuporabe izklopi samodejno (pred izklopom odda dolg pisk).
3. Istočasno pritisnite tipki UP (↑) in DOWN (↓) na daljinskem upravljalniku* in ju držite
pritisnjeni pribl. 5 sekund, dokler kontrolna LED-lučka na daljinskem upravljalniku* ne
začne počasi utripati. Daljinski upravljalnik* je zdaj v načinu namestitve, v katerem ostane 2
min.
4. V teh dveh minutah vklopite dvižni stol, ki ga želite povezati z daljinskim upravljalnikom*
tako, da hkrati pritisnete puščici za pomik navzgor/navzdol na strani stola.
Kontrolna LED-lučka na daljinskem upravljalniku* je povezana z dvižnim stolom, ko
preneha utripati.
5. Preizkusite sistem, da zagotovite pravilno povezavo; če povezava ni bila uspešna, ponovite
zgornje korake 1-5.

*Dodatna oprema
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11. Razstavljanje
1

2

•

Dvižni stol Raizer
spustite v
vodoravni položaj
in ga razstavite.

•

Vse sestavne dele
položite v nosilne
torbe.

24
Liftup A/S | Hagensvej 21 | DK-9530 Støvring | Denmark | T: +45 96 86 30 20 | M: mail@liftup.dk | www.liftup.dk | CVR DK-1015 3964

UPORABNIŠKI PRIROČNIK – RAIZER – SL RAZLIČICA 1.7

12. Polnjenje dvižnega stola Raizer®
1

2

3

4

5

6

•

Ko kapaciteta baterije pade pod 10 %,
LED-lučka zasveti rdeče.

•

OPOMBA:
Lučka sveti le, če se stol napaja.

•

Polnilna vtičnica se nahaja pod ročajem
sedeža.

•

Napajalnik 220 VAC vstavite v vtičnico na
dvižnem stolu Raizer.

•

Ali pa priključite napajalnik 12 VDC na
vtičnico na dvižnem stolu Raizer.

•

LED-lučka zasveti rumeno, kar pomeni, da
je polnjenje v teku.

•

Zelena LED-lučka označuje popolnoma
napolnjeno baterijo.
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13. Vzdrževanje
13.1 Čiščenje
Dvižni stol Raizer ni vodoodporen.
OPOMBA:
Za splošno čiščenje se sme uporabljati le dobro
ožeta krpa.
Vaš dvižni stol Raizer lahko razkužite z
dezinfekcijskimi sredstvi na osnovi alkohola s
koncentracijo 70-85 v/v%.
NE uporabljajte tekoče vode, visokotlačnega curka
ali vodovne cevi za neposredno čiščenje površin
dvižnega stola Raizer.

13.2 Mehansko vzdrževanje
Mehansko vzdrževanje dvižnega stola Raizer običajno poteka le v povezavi z rednim letnim
servisnim pregledom. Pregled mora opraviti kvalificiran servisni tehnik v skladu s kontrolnim
seznamom v poglavju 14.
Če se pojavijo nepričakovane napake ali nenavadni zvok, se takoj obrnite na prodajalca:
www.raizer.com.

13.3 Daljinski upravljalnik*
V daljinskem upravljalniku* je nameščena baterija CR2032.
OPOMBA: Za zagotovitev zanesljivega delovanja zamenjajte baterije vsaki 2 leti. Za menjavo
baterije sledite naslednjim korakom:
1. Popustite vijak (Torx TX 6) na hrbtni strani
daljinskega upravljalnika.
2. Odstranite hrbtni pokrov.
3. Zamenjajte baterijo.
4. Ponovno namestite hrbtni pokrov in preizkusite
delovanje.

Gumbaste enocelične baterije NE smete pogoltniti. Baterije hranite izven
dosega majhnih otrok. Če otrok pogoltne baterijo, se takoj posvetujte z
zdravnikom.

*Dodatna oprema
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14. Kontrolni seznam za vzdrževanje
Poleg splošnega vzdrževanja, opisanega v poglavju 13, priporočamo rutinske letne preglede, ki
jih opravi usposobljeni servisni tehnik. Trgovec, pri katerem ste kupili dvižni stol Raizer , nudi
to storitev, vendar če želite uporabljati drugega ponudnika storitev, ste kot lastnik dvižnega
stola Raizer odgovorni za ustrezno usposobljenost izbranega servisnega tehnika za vzdrževanje
zadevnega izdelka.
https://www.liftup.dk/en/distributors/
Iz varnostnih razlogov je zelo pomembno, da se ti pregledi izvajajo redno, saj lahko v primeru
pomanjkljivega ali neustrezno izvedenega servisnega pregleda pride do telesnih poškodb.
Vse servisne preglede je treba zabeležiti v servisni dnevnik - glejte poglavje 15.
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15. Servisni dnevnik
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16. Nadomestni deli
OPOMBA: Pomembno je, da uporabljate le originalne rezervne dele. Zamenjavo delov sme
opraviti le usposobljeni servisni tehnik.
Uporaba neoriginalnih rezervnih delov lahko privede do izgube pravice do pritožbe. Poleg tega
je lahko ogrožena varnost izdelkov, kar lahko ogrozi varnost oseb.

Št. dela
102962

Opis
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

Fotografija/ilustracija
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Št. dela
102971

Opis
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)

Fotografija/ilustracija
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Št. dela
102985

Opis
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

Fotografija/ilustracija
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Št. dela
102980

Opis
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

Fotografija/ilustracija

•
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Št. dela
101604

Opis
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

Fotografija/ilustracija
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17. Odpravljanje težav
Težava

Dvižni stol Raizer se ne zažene,
tudi če pritisnete puščico za
premik navzgor/navzdol.

Vzrok

Rešitev

Gumb za zaustavitev je aktiviran.
Dvotonski alarmni signal.

Obrnite gumb za zaustavitev v
smeri puščic, ki se s klikom
sprosti. Glejte poglavje 10.2.
Preverite, ali LED-lučka, ki
signalizira pripravljenost za
uporabo sveti zeleno.
Preverite, ali LED-lučka, ki
signalizira pripravljenost za
uporabo sveti zeleno.
Če ne: Zadnji nogi namestite
tako, da s klikom v celoti sedeta
v gred. Glejte poglavje 10.1.
Z dvižnega stola Raizer
odstranite breme. Glejte
poglavje 6.3.

Zadnji nogi nista pravilno
nameščeni.
Dvotonski alarmni signal.

Raizer je preobremenjen.
Dvotonski alarmni signal.
Baterija je izpraznjena.
Glejte LED-lučko.
Raizer se premika postrani, ko
pritisnete puščice za premik
navzgor/navzdol.
Raizer se zaustavi v najvišjem
položaju.

Daljinski upravljalnik* ne deluje.

Noge niso nameščene
vzporedno.
Stol je dosegel najvišji možen
položaj. Dolg pisk.
Raizer se ne vklopi/aktivira

Daljinski upravljalnik* ni pravilno
povezan z dvižnim stolom
Raizer.

Napolnite baterijo dvižnega

stola Raizer.
Glejte poglavje 12.
Levo in desno zadnjo nogo
namestite tako, da bosta
vzporedni. Glejte poglavje 10.1.
Popolnoma normalno. Stol je
dosegel maks. višino.
Na kratko pritisnite gumb za
premik gor ali dol na strani
naprave.
Glejte poglavje 10.7.

*Dodatna oprema
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18. Električna shema
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19. Odstranjevanje
Lastnik je dolžan odstraniti izdelek v skladu z veljavnimi predpisi. Še zlasti upoštevajte, da
krmilna enota in daljinski upravljalnik vsebujeta baterije, ki jih je treba odstraniti ločeno.
Baterij ali električne oz. elektronske opreme ne odstranjujte skupaj z nerazvrščenimi
gospodinjskimi odpadki. Napravo odstranite v skladu z lokalnimi odloki in predpisi.
Za pomoč pri odstranjevanju se obrnite na vašega prodajalca.

20. Pravica do pritožbe
Pravica do pritožbe obsega kadar koli veljavna pravila v zvezi s pravico do pritožbe. Več o tem
lahko preberete v pogojih prodaje in dostave.
http://www.liftup.dk/en/about-liftup/general-conditions/
OPOMBA: Če se predpisani servisni pregledi ne opravljajo redno, lahko pride do izgube
pravice do pritožbe.
Opustitev izvajanja teh pregledov ima lahko tudi resne posledice za varnost izdelka. Kupec
vselej nosi odgovornost za zagotavljanje skladnosti s predpisanimi servisnimi pregledi. Gl.
odredbo 1109 §14 danskega organa, pristojnega za varnost in zdravje pri delu.

Naj vam vaš novi dvižni stol Raizer®dobro služi.
Z lepimi pozdravi,
Liftup A/S
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