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1. Voorwoord 

 

 

Gefeliciteerd met de aankoop van de Raizer.  

 

Dit is de originele handleiding voor uw nieuwe Raizer. 

 

N.B.: Lees deze handleiding aandachtig door voordat u 

de Raizer gebruikt.  

 

De Raizer is een mobiele liftstoel waarmee een op de 

rug liggend cliënt in enkele minuten bijna volledig tot 

een rechtop staande houding gebracht kan worden. 

De Raizer  kan worden bediend door één 

zorgverlener, die niets anders hoeft te doen dan een 

handje helpen. 

 

De Raizer is eenvoudig te bedienen via het 

bedieningspaneel aan de zijkant van het stoeltje of met 

een afstandsbediening*. 

 

 

*Optie 

 

 

 

 

 

1.1 Verkorte handleiding 

 

Er zit een extra verkorte handleiding in de zak van de draagtas. 

U kunt deze handleiding ook in die zak bewaren. 

 

 

 
Scan om een verkorte handleiding te ontvangen 
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2. EU-verklaring van overeenstemming 

Fabrikant: Liftup A/S   

Adres: Hagensvej 21, DK-9530 Støvring, Denemarken  

Telefoon: +45 9686 3020 

Registratienr. 523867 - Deense inspectiedienst medische producten 

 

Verklaart hierbij dat: 

Apparaat:  RAIZER® Draagbare tilstoel met accu 

 
Raizer voldoet aan: 

 

Verordening (EU) 2017/745. Medische hulpmiddelen van klasse 1 (overeenkomstig bijlage 

IV van Verordening (EU) 2017/745). De overeenstemmingsbeoordeling is volgens bijlage IX 

uitgevoerd. 

 

EMC-richtlijn 2014/30/EU  

RoHS-richtlijn:     2011/65/EU 

RED  2014/53/EU, richtlijn voor radioapparatuur  

 
Raizer voldoet aan de relevante eisen vastgesteld in de volgende standaarden:  

 

EN/ISO 10535:2006  Tilliften voor het verplaatsen van mensen met een handicap 

 Bevestigd door het Deens Technologisch Instituut, certificaat 

nr. 222 

EN 12182:2012 Technische hulpmiddelen voor gehandicapten - Algemene eisen 

en beproevingsmethoden 

EN 300 440  Electromagnetische compatabiliteit en radiospectrum-

aangelegenheden (ERM) 

 
Bovengenoemde producten zijn vervaardigd onder het volgende managementsysteem: 

 

EN ISO 9001: 2008  Kwaliteitsmanagement, certificaat nr. 44 100 117583 

EN 14971:  2012 Toepassing van risicomanagement voor medische hulpmiddelen  

 

 

CEO  Søren Elisiussen 

Titel  Naam 

   

Liftup A/S, Hagensvej 21, DK-9530 Støvring, Denemarken 

Plaats 

   

26 mei 2021   

Datum  Handtekening 
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3. Typecertificaat 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

VOEG KOPIE VAN CE-MARKERING 

HIER 

IN 
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4. Gebruiksvoorwaarden 

De Raizer mag alleen gebruikt worden, om een cliënt die op de grond gevallen is en niet zelf 

overeind kan komen. (controleer of de cliënt niets gebroken heeft, zo ja dan 112 bellen) 

Met De Raizer kan men de cliënt tot zit, of bijna rechtop brengen.  

De cliënt kan vanuit deze positie met rollator of aan de hand weer weglopen, of op een stoel 

plaatsen. 

 

De max. belasting van de Raizer is 150 kg met max. één cliënt tegelijkertijd op de stoel. 

De max. belasting staat ook op de CE-markering achter op de stoel. De Raizer kan indien 

volledig opgeladen plusminus 40 keer met volledige belasting gebruikt worden. 

 

 

Lees deze handleiding goed voordat u de Raizer gebruikt.  

De eigenaar van de Raizer is verplicht om deze te bewaren zoals beschreven 

in de onderhoudshandleiding in pos. 13.. 

 

Hefcapaciteit: Max. 150 kg 

 

Duw of verplaats de tilstoel niet als er iemand op zit 

 

Ga niet op de tilstoel staan 

 

Gebruik dit hulpmiddel niet in of in de buurt van water – zie 13.1 

 

Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u dit hulpmiddel gebruikt 

 

Maak voor het tillen de veiligheidsriem vast 

 

Ontkoppel en verwijder de oplader voor gebruik van de tilstoel 

 

Gooi batterijen en elektrische of elektronische apparatuur niet weg bij het 

huishoudelijk afval. Houd u bij het afvoeren van dit apparaat aan de plaatselijke 

verordeningen en voorschriften. 
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5. Technische specificaties 

  

 

 

 

Specificaties: 
 

Oplader (2 st.):   Soniel 12V. 100-240V  

     12 V-adapter voor in de auto 

Accu:     LiFePo4 

Aantal lift’s volle accu: 40 bij max. belasting.  

Ongeveer 100 bij gemiddelde belasting.  

Oplaadduur:    Max. 6 uur (230 V-lader)  

Lege accu opladen:   10-15 min = één lift 

Bedrijfscyclus:     1 min/5 min 

Afmetingen (L x B x H):  Staand 766 x 616 x 1150 mm 

     Liggend 1291 x 616 x 262 mm 

Leeggewicht:    Zitje 9 kg. + been- en ruggensteun 4 kg. – totaal 13kg. 

Til vermogen:                Max. 150 kg.  

Til tijd:                 20-30 sec. 

Geluidsniveau:    < 70 dB A 

Werkingstemperatuur:   +5ºC tot +40ºC  

Opslagtemperatuur:   -25ºC tot +70ºC 

Water en stof:    IP 42 

Verwachte levensduur:  > 5 jaar. 

 

 

Recht voorbehouden om technische wijzigingen door te voeren 
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6. Veiligheidsinstructies 

6.1 Assemblage 

Correcte assemblage           Foutieve assemblage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juiste assemblage van been- en ruggensteun.  Foute assemblage been- en ruggensteun. 

 

Kijk naar de rode markeringen aan de linkerkant 

Kijk naar de groene markeringen aan de rechterkant 

 

 

6.2 Persoonlijke letsels vermijden. 

De Raizer is voorzien van verschillende veiligheidsvoorzieningen. Gebruik het 

apparaat echter nooit als er mensen of dieren te dicht in de buurt zijn om te 

voorkomen dat deze bekneld raken in het mechanisme.  

Laat kinderen nooit met de Raizer spelen.  

 

Groen = rechterkant 

Rood = linkerkant 
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6.3 Overbelasting. 

Om het apparaat te beschermen tegen schade door overbelasting (max. 150 kg.), heeft de 

Raizer een overbelasting beveiliging, de liftstoel stopt, en een geluidssignaal geeft aan dat de 

belastbaarheid is overschreden.  Bij overbelasting moet u de stoel naar de horizontale positie / 

vloerpositie terug brengen. 

 

Bij zware belasting van de Raizer is het mogelijk dat de stoel langzaam naar beneden zakt als 

deze niet in werking is – dit is normaal. Om veiligheidsredenen is de Raizer zo ontworpen dat 

hij bij zware belasting langzaam naar beneden zakt. Dit ter voorkoming van mechanische 

breuken in het geval van overbelasting.  
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7.  Persoonlijke veiligheid 

7.1  Persoonlijke letsels vermijden 

- Om persoonlijke letsels te vermijden mag u de liftstoel NIET gebruiken als een 

persoon of personen het risico loopt of lopen om gewond te raken door kneuzing, 

snijwonden, vallen, uitglijden of andere gelijkwaardige gevaren. 

- Het is belangrijk dat de zorgverlener zorg draagt dat de stoel zich vrij kan bewegen, 

zonder risico voor de dingen in de buurt. 

- Wees extra voorzichtig als er kinderen of lichamelijk of geestelijk mindervalide 

personen zich op of in de buurt van de stoel bevinden.. 

- Belast de stoel nooit met meer dan 150 kg. gewicht zoals beschreven op het belasting 

sticker. 

- Gebruik de liftstoel alleen als de cliënt met de veiligheidsgordel is vast gemaakt aan de 

stoel. 

 

7.2 Veiligheidsgordel 

- De stoel heeft een veiligheidsgordel om de cliënt vast te maken. 

- Dus altijd de veiligheidsgordel vast maken. 

 

        
 

Nadat u de stoel onder de cliënt hebt geplaatst, klikt u de veiligheidsgordel  

vast rond de heupen van de cliënt. 

7.3 Opnemen en verplaatsen 

De Raizer wordt gebruiksklaar geleverd door uw leverancier. 

 

De Raizer kan met de 2 bijgeleverde draagtassen worden vervoerd.  

Eén tas is een cover voor de stoel zelf, deze kan gedragen worden aan de turquoise 

handgreep. 

 

De ruggensteun en de poten worden in de tas vervoerd die als rugzak of aan de handgrepen 

gedragen kan worden. 
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Vermijd stoten of schokken van het apparaat, dit kan de functionaliteit beïnvloeden. 

 

Bewaar de afstandsbediening* op een droge plaats.  

Alleen reinigen met een vochtige doek.  

 

Gebruik nooit een hogedrukreiniger of stromend water om de stoel af te spoelen, dit de 

Raizer beschadigen. 

 

 

 

 

 

*Optie 
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8. Functionaliteit 

De Raizer is een mobiele liftstoel waarmee een op de rug liggende cliënt in enkele minuten 

bijna volledig tot staan gebracht wordt. De Raizer wordt bediend door één persoon die niet 

meer hoeft doen, dan een “handje” te helpen. 

 

De zorgverlener plaatst de stoel bij de gevallen cliënt klikt de elementen in elkaar, de Raizer 

wordt bediend via het bedieningspaneel op de stoel of met de afstandsbediening*.  

De zorgverlener kan de gevallen cliënt tot een zittende of bijna rechtopstaande positie 

brengen, om hem of haar vervolgens te laten weglopen, mogelijk middels een rollator of aan 

de hand of  gewoon in een stoel plaatsen. 

 

Om de Raizer te gebruiken houdt u de knop gedurende de volledige tilbeweging ingedrukt. De 

tilbeweging zal stoppen als de knop wordt losgelaten. 

 

 

 

 

9. Voor gebruik 

Zorg er voor dat de liftstoel altijd volledig is opgeladen. Er worden standaard twee opladers 

mee geleverd bij de Raizer. . Wij raden u aan de Raizer altijd opgeladen en klaar voor gebruik te 

houden. U dient de accu van de Raizer ten minste één keer per zes maanden te controleren en 

indien nodig op te laden. Zie pos. 12. 

 

De Raizer kan op  elke plaats worden bewaard, bij een tempratuur van 0 °C. verloopt de 

tilbeweging wat langzamer. In de praktijk zal de Raizer altijd goed functioneren als het apparaat 

goed is opgeladen, zelfs al wordt de stoel in een voertuig bij zware vrieskou (- 15 °C) bewaard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Optie 
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10. Werking 

10.1 Assemblage en gebruik van de Raizer 

 

• Zorg dat de stoel 

goed is opgeladen 

voor gebruik. 

Druk op de 

omhoog- laag knop 

aan de zijkant van 

de stoel om de 

stoel in te 

schakelen. 

• Een volle accu 

wordt aangegeven 

middels een 

continu brandend 

groene led 

indicatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ga naar de 

liggende cliënt. 

 

 

  

• Plaats de stoel 

naast de cliënt op 

de grond. 

• Til de knieën van 

de cliënt op tot 

een hoek positie. 

• Duw de stoel 

voorzichtig onder 

de knieën en tegen 

het zitvlak. 

1 

2 

3 
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10.2 Assemblage van linkerkant 

Te assembleren delen aan de linkerkant hebben een rode cirkel. 

 

• Draai de schouder 

van de cliënt door 

voorzichtig tegen 

de elle boog te 

duwen.   

• Duw de 

ruggesteun (rood 

gemarkeerd voor 

links) onder de 

schouders van de 

te helpen cliënt. 

 

 

• Schuif de 

ruggesteun in de 

stoel totdat je een 

klik hoort. 

• Hou de stoel 

eventueel tegen 

met uw voet zodat 

die niet verschuift. 

 

 

• Duw de achterste 

poot (rood voor 

links) op de 

vertanding door de 

groene knop in te 

drukken en over 

de vertanding te 

schuiven totdat 

deze vastklikt.  

 

 

• Duw de voorste 

poot (rood voor 

links) in de stoel 

totdat je een klik 

hoort. 

• De knoppen 

moeten aan de 

buitenkant zitten. 

 

1 

2 

3 

4 
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10.3 Assemblage van rechterkant 

Te assembleren delen aan de rechterkant hebben een groene cirkel. 

 

 

• Draai de schouder 

van de cliënt door 

voorzichtig tegen de 

elle boog te duwen. 

• Duw de ruggesteun 

(groen gemarkeerd 

voor rechts) onder 

de schouders van de  

• te helpen cliënt.  

 

 

 

• Schuif de 

ruggesteun in de 

stoel totdat je een 

klik hoort. 

• Hou de stoel 

eventueel tegen met 

uw voet zodat die 

niet verschuift. 

 

 

 

 

• Duw de achterste 

poot (groen voor 

rechts) door de 

groene knop in te 

drukken en over de 

vertanding te 

schuiven totdat deze 

vastklikt. 

• Opmerking: de 

poten rechts en links 

moeten op dezelfde 

manier op  aandrijfas 

gemonteerd worden 

zodat ze evenwijdig 

lopen, d.w.z. allebei 

in dezelfde positie!  

 

1 

2 

3 
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• Duw de voorste 

poot (groen voor 

rechts) in de stoel 

totdat je een klik 

hoort 

• De knoppen moeten 

aan de buitenkant 

zitten. 

 

 

Voer pas een tilbeweging uit, als u er zeker van bent, dat voeten, armen, handen of 

andere lichaamsdelen van de  cliënt niet kunnen worden afgekneld door de 

stoelbeweging! 

  

4 
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DE ACHTERSTE POTEN 

De achterste poten worden horizontaal gemonteerd en 

liggen iets boven de vloer, evenwijdig met de schouders 

(zie illustratie). Als dat niet het geval is, zorg dan dat u 

beide achterpoten opnieuw weer evenwijdig monteert. 

 

 

 

Zorg dat de schouders en armen van de liggende cliënt 

gekruist over de borst liggen, want de achterpoten 

bewegen naar de grond, zodra u op de pijl omhoog 

duwt, en hierdoor kan de cliënt niet geraakt worden aan 

schouders of armen die in de weg zitten. 

 

 

 

 

  

 

 

 

DE VOORSTE POTEN 

Zorg dat de benen van de cliënt bij elkaar gebracht zijn 

en/of haar voeten/benen niet onder een van de voorste 

poten van het apparaat terecht zijn gekomen, als de stoel 

overeind komt.   
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10.4 Cliënt overeind helpen 

 

• Na de Raizer 

onder de liggende 

cliënt hebt 

gemonteerd, doet 

u de veiligheids-

gordel om de 

heupen en klikt u 

de gordel vast. 

• De Raizer  kan nu 

worden gebruikt 

om de cliënt 

overeind te helpen 

 

 

 

 

 

 

 

• Gebruik één hand 

om de nek van de 

cliënt te 

ondersteunen. 

• Druk op 

de 'knop 

omhoog' op het 

paneel aan de 

zijkant of op de 

afstandsbediening* 

• De Raizer kan aan 

beide zijden 

bediend worden.  

 

 

 

 

 

1 

2 
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• Houd de 

knop 

omhoog ingedrukt 

tot de cliënt in de 

gewenste positie 

is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Het apparaat zal 

automatisch 

stoppen als de 

cliënt in een 

zittende houding is 

gebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Breng het apparaat 

in horizontale 

stand en 

demonteer. 

 

 

 

 

 

 

  

3 

4 

5 
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10.5 Werking van de Raizer met behulp van de stoelknoppen 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

• De roterende poten moeten correct zijn 

gemonteerd voordat de Raizer gebruikt kan 

worden. De groene led lampje zal branden als het 

apparaat gebruiksklaar is. (zie items 10.2 en 10.3 van 

pos. 10) 

• Het apparaat schakelt zichzelf uit na 10 minuten.  

(laat een lange pieptoon horen voordat hij zich 

uitschakelt). 

• Bedien de Raizer door op de knop omhoog/omlaag 

aan de zijkant te duwen. 

 

 

• Druk hier om de liftstoel omhoog te bewegen. 

• Als u de knop loslaat, stopt de beweging. 

Stoel 

omhoog 

Løftestol ned 

Accu status 
Oplaadindicator 

Gebruiksklaar 

Stoel omlaag 

STOP-knop 

1 

2 
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• Druk hier om de liftstoel omlaag te bewegen. 

• Als u de knop loslaat, stopt de beweging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Druk op de noodstop om de Raizer te deactiveren. 

Alle bewegingsfuncties worden uitgeschakeld. 

• Draai de stopknop in de richting van de pijltjes om 

de stoel opnieuw te activeren. 

 

 

 

 

 

 

• De groene led lampje zal branden als het apparaat 

meer dan 20 % opgeladen is.  

N.B.: Bij normale werking onder belasting kan het led 

lampje rood gaan branden, dat is normaal. 

 

 

 

 

 

 

 

• Het led lampje zal rood branden om aan te geven 

dat de accuspanning minder dan 10 % bedraagt. 

• In deze toestand kunt u de stoel nog max. 0-5 keer 

gebruiken om iemand overeind te helpen, voordat 

de accu leeg is. Dan moet u het apparaat opladen 

(zie pos. 12, opladen). 

  

3 

6 

5 

4 
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10.6 Werking van de Raizer met behulp van de afstandsbediening 

 

 

 

 

• Druk hier om de stoel omhoog te bewegen. 

• Als u de knop loslaat, stopt de beweging. 

• N.B.: De Raizer moet ingeschakeld zijn om hem met 

de afstandsbediening* te kunnen bedienen (door aan 

de zijkant van de stoel op omhoog of omlaag te 

drukken) 

 

 

 

 

 

• Druk hier om de stoel omlaag te bewegen. 

• Als u de knop loslaat, stopt de beweging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Optie 

  

2 

1 
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10.7 Hoe u de zender van de afstandsbediening en de ontvanger koppelt 

 

Hoe u de zender en ontvanger reset: 

 

Een afstandsbediening resetten zodat het niet meer aan Raizer gekoppeld is: 

 

1. Druk tegelijkertijd op OMHOOG (↑) en OMLAAG (↓) op de afstandsbediening* en houd 

deze knoppen ong. 5 seconden lang ingedrukt totdat de LED op de afstandsbediening* 

traag begint te knipperen.  De afstandsbediening* is nu twee minuten lang in 

installatiemodus. 

2. Voer de volgende stappen uit in die twee minuten tijd: 

 

Druk op: OMHOOG (↑), OMHOOG (↑), OMLAAG (↓), OMLAAG (↓), OMHOOG (↑), 

OMLAAG (↓), OMHOOG (↑), OMLAAG (↓) 

 

Als het led-lampje op de bediening snel knippert, is de afstandsbediening* niet meer gekoppeld 

aan Raizer. 

 

Extra afstandsbediening* koppelen 

 

1. Zorg dat het apparaat van stroom voorzien is.  

 

 

2. De Raizer moet uitgeschakeld zijn.  

Het apparaat schakelt zichzelf na 10 minuten uit bij niet-gebruik (en laat een lange 

pieptoon horen voordat het zich uitschakelt). 

3. Druk tegelijkertijd op OMHOOG (↑) en OMLAAG (↓) op de afstandsbediening* en houd 

deze knoppen ong. 5 seconden lang ingedrukt totdat de LED op de afstandsbediening* 

traag begint te knipperen. De afstandsbediening* is nu twee minuten lang in 

installatiemodus. 

4. Schakel binnen deze twee minuten de liftstoel in die u aan de afstandsbediening* wilt 

koppelen door tegelijkertijd op de pijltjes omhoog/omlaag aan de zijkant van de stoel te 

drukken. 

5. Het led-lampje op de afstandsbediening* is gekoppeld aan de liftstoel als het stopt met 

knipperen. 

6. Test het systeem om zeker te zijn dat de koppeling voltooid is; zo niet, herhaalt u stappen 

1-5 hierboven. 

 

*Optie 
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11. Demontage 

 • Breng het apparaat 

in horizontale 

stand en 

demonteer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Berg alle delen op 

in de draagzakken. 

 

  

2 

1 
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12. De Raizer opladen 

 

• Het led lampje zal rood branden om aan te 

geven dat de accu spanning minder dan  

• 10 % bedraagt. 

• N.B.:  

Dit lampje zal pas branden als de stoel 

ingeschakeld is. 

 

 

 

• De oplaadaansluiting bevindt zich onder de 

handgreep van het stoeltje. 

 

 

 

 

 

 

 

• Sluit een 220 V. oplader aan op de 

aansluiting van de Raizer 

 

 

 

 

• Of sluit een 12 V DC oplader aan op de 

aansluiting van de Raizer 

 

 

• Het led lampje zal geel branden om aan te 

geven dat de stoel aan het opladen is 

 

 

 

 

 

 

 

• Een groen led lampje geeft aan dat de accu 

volledig is opgeladen. 

 

6 

3 

2 

1 

5 

4 
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13. Onderhoud 

13.1 Reinigen 

De Raizer is niet waterdicht.  

N.B.: Alleen reinigen met een vochtige doek.  

Géén stromend water, hogedrukreiniger of 

waterslang gebruiken om De Raizer te reinigen. 

U kunt uw Raizer desinfecteren met 

ontsmettingsmiddelen op alcoholbasis (70-85% 

alcohol). 

 

 

13.2 Mechanisch onderhoud 

De Raizer mag alleen door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus jaarlijks worden 

onderhouden, volgens de checklist in pos. 14. 

Neem onmiddellijk contact op met uw leverancier als er onverwachte problemen of vreemde 

geluiden te horen zijn. www.raizer.com. 

 

 

13.3 Afstandsbediening* 

De afstandsbediening* bevat een CR2032 batterij. NB: Verwissel de batterij om het jaar, zo 

bent u altijd zeker van betrouwbaar functioneren. Zo verwisselt u de batterij: 

 

1. Draai de schroef aan de achterkant van de 

afstandsbediening* los (Torx TX 6) 

2. Verwijder het achterklepje 

3. Verwissel de batterij 

4. Plaats het achterklepje terug en test de 

afstandsbediening 

 

 

 

Slik knoopcelbatterij NIET in. Houd batterijen buiten bereik van kinderen. 

Waarschuw meteen een arts als een kind een batterij inslikt. 

 

 

*Optie 
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14. Onderhoudschecklist 

Naast de algemene onderhoudsinstructies zoals beschreven in pos. 13, raden we u aan om het 

apparaat jaarlijks te laten inspecteren door gekwalificeerde onderhoudstechnicus.  

De leverancier van wie De Raizer hebt gekocht zal u deze service aanbieden, maar als u een 

andere serviceprovider wenst, is de eigenaar van de liftstoel verantwoordelijk om ervoor te 

zorgen dat de gekozen onderhoudstechnicus gekwalificeerd is voor het product.  

 

https://www.liftup.dk/en/distributors/ 

 

Om veiligheidsredenen is het uiterst belangrijk dat u deze inspecties laat uitvoeren, want 

zonder inspecties of bij verkeerde inspecties is er een risico op persoonlijk letsel.  

 

Alle onderhoudsinspecties moeten worden genoteerd in het logboek voor onderhoud - zie 

pos. 15.  

https://www.liftup.dk/en/distributors/
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15. Logboek onderhoud 

 



 

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

 
 

31 

HANDLEIDING – RAIZER – NL VERSIE 02.01 

16. Reserveonderdelen  

N.B.: Het is belangrijk dat u uitsluitend originele onderdelen gebruikt. Alleen gekwalificeerde 

onderhoudstechnici mogen deze onderdelen vervangen. 

 

Als u géén originele onderdelen gebruikt, vervalt de klachtrecht. Bovendien kan de veiligheid 

van De Raizer in het gevaar komen. En kan er een risico op letsel ontstaan. 

 

Part no. Description Photo/illustration 

102962 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 

 
102971 Cover complete, Raizer 
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Part no. Description Photo/illustration 

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) 

 
102985 Side cover complete, right-hand side  

 
102969 Motor unit, complete left-hand side / 

red 
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Part no. Description Photo/illustration 

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                      

 
102980 Micromatch Cable 12 pol, for Raizer                          

 
103421 Socket tool for Raizer 
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Part no. Description Photo/illustration 

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          

•  

101604 Remote control – transmitter unit 

(Supplementary equipment) 

 
103311 Trolley, Raizer 

(Supplementary equipment) 
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Part no. Description Photo/illustration 

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 
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17. Probleemoplossing 

 

Probleem Oorzaak Oplossing 

De Raizer werkt niet, zelfs 

niet als de bediening 

omlaag/omhoog wordt 

ingedrukt. 

 

De noodstopknop is 

geactiveerd. 

Alarm met twee tonen. 

Draai de noodstopknop in de 

richting van de pijltjes en hij 

klikt los. Zie pos. 10.2. 

Controleer of het led-lampje 

'gebruiksklaar' groen brandt. 

De achterpoten zijn niet 

correct gemonteerd. 

Alarm met twee tonen. 

Controleer of het led lamp 

'gebruiksklaar' groen brandt. 

Indien niet: Controleer of de 

achterpoten op de juiste 

manier geplaatst zijn pos.10.1. 

De Raizer is overbelast. 

Alarm met twee tonen. 

Verwijder de belasting van de 

Raizer. Zie pos. 6.3. 

De accu is leeg. 

Zie led  

Laad de accu van de Raizer 

op. 

Zie pos. 12. 

De Raizer loopt verkeerd als 

de pijlen omlaag/omhoog 

worden ingedrukt. 

De poten zijn niet evenwijdig 

gemonteerd 

Plaats de linker- en rechter 

achterpoten zo, dat ze 

evenwijdig lopen. Zie pos. 

10.1. 

De Raizer stopt op de 

bovenste positie. 

De stoel heeft het bovenste 

eindpunt bereikt. Lange 

pieptoon. 

Niets mis mee. De stoel heeft 

zijn max. hoogte bereikt. 

De afstandsbediening* werkt 

niet 

De Raizer is niet 

ingeschakeld/geactiveerd 

Druk kort op de knop 

omhoog of omlaag aan de 

zijkant van het apparaat 

De afstandsbediening* is niet 

correct gekoppeld aan de 

Raizer. 

Zie pos. 10.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   Optie  



 

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

HANDLEIDING – RAIZER® – NL VERSIE 02.01 

38 

18. Elektrisch schema 
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19. Afvalverwijdering 

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om het product te (laten) verwijderen in 

overeenstemming met de voorschriften zoals die op dat moment van toepassing zijn.  

  

We willen u er met name op wijzen dat het bedieningssysteem en de afstandsbediening 

batterijen bevatten, die apart moeten worden weggegooid.  

 

Gooi batterijen en elektrische of elektronische apparatuur niet weg bij het huishoudelijk afval. 

Houd u bij het afvoeren van dit apparaat aan de plaatselijke verordeningen en voorschriften 

 

Overweeg contact op te nemen met uw dealer voor assistentie bij verwijdering. 

 

 

 

 

20. Klachtrecht 

Het klachtrecht geldt te allen tijde in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake 

klachtbehandeling. Lees er meer over in de verkoop- en leveringsvoorwaarden. 

http://www.liftup.dk/en/about-liftup/general-conditions/ 

 

NB: Als de voorgeschreven onderhoudsinspecties niet worden uitgevoerd, kan het recht op 

klachtbehandeling komen te vervallen. Als u deze inspecties niet laat uitvoeren, kan dit 

bovendien ernstige gevolgen hebben voor de productveiligheid. De verantwoordelijkheid voor 

naleving van de voorgeschreven onderhoudsinstructies rust te allen tijde bij de klant.  Cf. 

Deens Arbeidsomstandighedenbesluit 1109 §14.  

 

 

 

 

 

 

 

Profiteer van uw nieuwe Raizer® 

 

Met vriendelijke groeten, 

Liftup A/S 
  

http://www.liftup.dk/en/about-liftup/general-conditions/
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