
 

 

  

 

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

 

 

Příručka pro uživatele 

RAIZER® 
PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE – RAIZER® – VERZE CZ 02.01 

 

  



 

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

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE – RAIZER – VERZE CZ 02.01 

2 

 

 

 

Obsah 
1. Předmluva ........................................................................................................................................................4 

1.1 Stručný průvodce .....................................................................................................................................4 

2. EC prohlášení o shodě .................................................................................................................................5 

3. Uveďte certifikát ...........................................................................................................................................6 

4. Podmínky použití ...........................................................................................................................................7 

5. Technické údaje .............................................................................................................................................8 

6. Bezpečnostní pokyny ....................................................................................................................................9 

6.1 Montáž ........................................................................................................................................................9 

6.2 Předcházení úrazům osob ......................................................................................................................9 

6.3 Přetížení......................................................................................................................................................9 

7. Bezpečnost osob ........................................................................................................................................ 10 

7.1 Předcházení úrazům osob ................................................................................................................... 10 

7.2 Bezpečnostní pás ................................................................................................................................... 10 

7.3 Manipulace .............................................................................................................................................. 10 

8. Funkce ........................................................................................................................................................... 12 

9. Před použitím .............................................................................................................................................. 12 

10. Provoz ........................................................................................................................................................... 13 

10.1 Montáž a použití zvedáku Raizer® ..................................................................................................... 13 

10.2 Montáž levé strany ................................................................................................................................ 14 

10.3 Montáž pravé strany ............................................................................................................................. 15 

10.4 Zvedání osoby ........................................................................................................................................ 17 

10.5 Práce se zvedákem Raizer® pomocí tlačítek na sedadle .............................................................. 19 

10.6 Práce se zvedákem Raizer® pomocí dálkového ovladače ............................................................ 21 

10.7 Jak spárovat vysílač a přijímač dálkového ovladače ....................................................................... 22 

11. Demontáž ..................................................................................................................................................... 23 

12. Nabíjení zvedáku®....................................................................................................................................... 24 

13. Údržba ........................................................................................................................................................... 25 

13.1 Čištění ...................................................................................................................................................... 25 

13.2 Mechanická údržba ................................................................................................................................ 25 

13.3 Dálkový ovladač* ................................................................................................................................... 25 

14. Kontrolní seznam pro údržbu ................................................................................................................. 26 

15. Servisní kniha ............................................................................................................................................... 28 

16. Náhradní díly ............................................................................................................................................... 29 



 

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  

 
 

3 

 

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE – RAIZER – VERZE CZ 02.01 

17. Řešení problémů ......................................................................................................................................... 35 

18. Elektrické schéma ....................................................................................................................................... 36 

19. Likvidace ....................................................................................................................................................... 37 

20. Právo na reklamaci ..................................................................................................................................... 37 

 

 

05/2021 

  



 

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

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE – RAIZER – VERZE CZ 02.01 

4 

 

1. Předmluva 

 

 

Blahopřejeme Vám k zakoupení našeho nového 

zvedáku.  

 

Toto je originál příručky pro uživatele nového 

zvedáku. 

 

Nezapomeňte: Dříve než budete zvedák používat, je 

důležité přečíst si tuto příručku.  

 

Zvedák je mobilní zvedací židle na baterie, která 

během několika minut zvedne osobu, která upadla, do 

téměř vztyčené polohy. Může jej obsluhovat pouze 

jedna osoba a nevyžaduje od ní žádnou fyzickou sílu, 

kromě pomoci. 

 

Se zvedákem se pracuje snadno prostřednictvím 

ovládacího panelu, který je namontován na boční straně sedadla, nebo pomocí dálkového 

ovladače. 

 

 

*Doplňkové vybavení 

 

 

 

 

1.1 Stručný průvodce 

 

V kapse přenosné tašky je doplňkový Stručný průvodce. 

Tuto uživatelskou příručku můžete uložit na stejné místo. 

 
Prohlédněte si ji a vyhledejte příručku Stručný průvodce 
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2. EU prohlášení o shodě 

 

Výrobce: Liftup A/S   

Adresa: Hagensvej 21, DK-9530 Støvring  

Telefon: +45 9686 3020 

Reg. č. 523867 - Dánská lékařská agentura 

 

Tímto prohlašuje, že: 

Zařízení:  RAIZER®  Mobilní zvedací židle na baterie 

 
Zvedák Raizer je v souladu se: 

 

Nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích třídy 1 (podle příloze IV nařízení (EU) 

2017/745. Posuzování shody bylo provedeno podle přílohy IX. 

 

Směrnicemi o EMC 2014/30/EU  

Směrnicemi ROHS:     2011/65/EU 

Směrnicemi RED   2014/53/EU, směrnice o radiových zařízeních  

 
Zvedák splňuje všechny příslušné požadavky, zejména pokud jde o následující normy:  

 

EN/ISO 10535:2006  Zvedáky pro přepravu osob se zdravotním postižením. 

 Potvrzeno Dánským technologickým institutem, certifikát č. 222 

EN 12182:2012 Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením – Obecné 

požadavky a metody zkoušení 

EN 300 440  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) 

 
Shora uvedené produkty se vyrábějí v souladu s následujícím systémem řízení: 

 

EN ISO 9001: 2008  Řízení kvality, certifikát č. 44 100 117583 

EN 14971:  2012 Aplikace řízení rizika na zdravotnické prostředky  

 

 

Ředitel  Søren Elisiussen 

Titul  Jméno 

   

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

Place 

   

26. 5. 2021   

Datum  Podpis 
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3. Uveďte certifikát 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

VLOŽTE KOPII OZNAČENÍ CE  

ZDE 
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4. Podmínky použití 

Zvedák by se měl používat pouze ke zvednutí osoby, ležící na podlaze, která sama nedokáže 

vstát, do sedící nebo téměř stojící polohy. Tato osoba může poté vyžadovat přemístění z této 

polohy. 

 

Maximální zatížení zvedáku je 150 kg, maximálně 1 osobou na židli. 

Maximální zatížení je také uvedeno na označení CE na zadní straně sedadla. Když je zvedák 

zcela nabitý, je možno použít jej asi 40 krát při plném zatížení. Váš zvedák je vybaven 

nabíječkou. 

 

 

Dříve, než budete zařízení používat, přečtěte si důkladně tuto příručku pro 

uživatele.  

Majitel je povinen zařízení udržovat podle průvodce pro údržbu, uvedeného v 

části 13. 

 

Kapacita zvedání: Max. 150 kg (330,7 liber) 

 

Zvedací židli netlačte a nepřepravujte se sedící osobou 

 

Na zvedací židli si nestoupejte 

 

Toto zařízení nepoužívejte ve vodě nebo v blízkosti vody – viz 13.1. 

 

Dříve, než budete zařízení používat, přečtěte si důkladně příručku pro 

uživatele. 

 

Před zvedáním upevněte bezpečnostní pás 

 

Před použitím odpojte a odstraňte nabíječku 

 

Baterie, elektrické a elektronické zařízení nelikvidujte společně s netříděným 

domovním odpadem. Při likvidaci zařízení zajistěte soulad s místními 

nařízeními a předpisy. 
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5. Technické údaje 

Příklad:  

 

Technické údaje: 
 

Nabíječka (2 ks):   12V. 90-264 V  

     Autoadaptér 12 V 

Baterie:    LiFePo4, 12 V, 5 AH 

Počet zvednutí při plném nabití: 40 při maximálním zatížení.  

Asi 100 při průměrném zatížení.  

Pracovní cyklus:  1 min. / 5 min. 

Doba nabíjení:    Max. 6 hodin (nabíječka 230 V)  

Nabíjení vybité baterie:  10–15 min = 1 zvednutí 

Rozměry (D x Š x V):   Ve vztyčené poloze 766 x 616 x 1150 mm 

     ležící 1291 x 616 x 262 mm 

Hmotnost: Sedadlo 9 kg. + nohy a opěradlo zad 4 kg.  

– celkem 13 kg. 

Kapacita zvedání:     Max. 150 kg.  

Doba zvedání:     20-30 sekund. 

Hlučnost:    < 70 dB A 

Pracovní teplota:   +5ºC až +40ºC  

Skladovací teplota:   -25ºC až +70ºC 

Voda a prach: IP 42 

Předpokládaná životnost:  > 5 let 

 

     Patentovaná technologie 

Zapsaný průmyslový vzor 

 

Právo provádět technické úpravy 
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6. Bezpečnostní pokyny 

6.1 Montáž 

Správná montáž noh a opěrky zad:   Nesprávná montáž noh a opěrky zad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sledujte zelené značky na pravé straně     Sledujte červené značky na levé straně 

 

6.2 Předcházení úrazům osob 

Ačkoliv je zvedák vybaven různými bezpečnostními prvky, nikdy jej nepoužívejte, 

pokud jsou v blízkosti nechtěné osoby nebo zvířata, protože by mohlo dojít k 

riziku srážky. Nikdy nedovolte dětem, aby si se zvedákem hrály.  

 

6.3 Přetížení 

Aby nedošlo k poškození v případě přetížení (max. 150 kg), je zařízení vybaveno vypnutím 

přetížení, které při spuštění zastaví zvedání židle a vydá zvukový signál.  V případě přetížení 

dejte židli dolů do horizontální pozice/na úroveň podlahy.  

Když má zvedák velké zatížení, může židle pomalu klesat, pokud zrovna není v provozu - to je 

zcela běžné. Z bezpečnostních důvodů je zvedák navržen tak, aby při velkém zatížení pomalu 

klesal. Je tomu tak proto, aby v případě přetížení nedošlo k mechanickému poškození.   

Červená = levá strana 

Zelená =  

pravá strana 
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7. Bezpečnost osob 

7.1  Předcházení úrazům osob 

• Aby nedošlo k poranění osob, NENÍ dovoleno používat zvedací židli v případě, kdy je 

někdo nebo něco ohroženo úrazem, srážkou, pořezáním, pádem, uklouznutím nebo 

podobným způsobem. 

• Důležité je, aby pomáhající osoba zajistila, aby se židle mohla pohybovat, aniž by kohokoliv 

nebo cokoliv ohrozila. 

• Buďte mimořádně opatrní v případě, že v blízkosti židle nebo na židli je dítě, fyzicky či 

mentálně postižená osoba, protože u těchto skupin se nedá vždy předpokládat, zda jsou 

schopny předvídat možné následky pohybu zařízení. 

• Na židli nikdy nenakládejte více než 150 kg, což je uvedeno na označení maximálního 

zatížení.  

• Zvedací židli NEPOUŽÍVEJTE, dokud osoba není zajištěna bezpečnostním pásem, jímž je 

sedadlo vybaveno. 

 

7.2 Bezpečnostní pás 

• Sedadlo je vybaveno bezpečnostním pásem, který zajistí osobu, používající židli. 

• Židli NEPOUŽÍVEJTE, dokud osoba není zajištěna bezpečnostním pásem kolem boků. 

 

 

  
 

Po montáži zvedáku pod osobou na podlaze upevněte  

bezpečnostní pás kolem boků a zaklapněte jej. 

 

7.3 Manipulace 

Zvedák vám obvykle dodá váš obchodní zástupce. Židle je po doručení připravena k použití. 

 

Zvedák je možno přepravovat v 2 taškách, které jsou součástí balení. Jedna taška je určena pro 

sedadlo samotné. Při přenášení se sedadlo drží za tyrkysové držadlo. 

 

Opěradlo zad a nohy se přenášejí v taškách pomocí popruhů v ruce nebo na zádech (dlouhý 

popruh na ramena nebo dva popruhy jako batoh). 
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Nevystavujte zvedák silným úderům nebo nárazům; může to ovlivnit funkčnost produktu. 

 

Dálkový ovladač* uchovávejte v suchu a nevystavujte jej silným úderům, neházejte s ním a 

dbejte, aby nespadl atd. Čištění lze provádět pouze pomocí dobře vyždímaného hadříku.  

 

K oplachování židle nikdy nepoužívejte vysokotlakou trysku ani tekoucí vodu; produkt by se 

mohl poškodit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Doplňkové vybavení 
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8. Funkce 

Zvedák je mobilní zvedací židle na baterie, která během několika minut zvedne osobu, která 

upadla, do téměř vztyčené polohy. Může jej obsluhovat pouze jedna osoba a nevyžaduje od ní 

žádnou fyzickou sílu, kromě pomoci. 

 

Funguje tak, že pomáhající osoba zvedák sestaví kolem osoby, která upadla, a ovládá jej pomocí 

panelu s tlačítky na sedadle nebo pomocí dálkového ovladače*. Pomáhající osoba může osobu, 

která upadla, zvednout do sedící nebo téměř stojící polohy, připravené k přemístění. 

 

Chcete-li zvedák použít, stiskněte tlačítko a držte jej po celou dobu zvedání. Jakmile se tlačítko 

uvolní, zvedání se zastaví. 

 

 

 

9. Před použitím 

Nezapomeňte: Zajistěte, aby byl zvedák vždy zcela nabitý. Se zařízením se dodávají dvě 

nabíječky a doporučujeme mít zvedák vždy nabitý a připravený k použití. Alespoň jednou za 

6 měsíců byste měli zkontrolovat nabití a nabít jej, pokud to je zapotřebí. Viz také část 12. 

 

Zvedák je možno ukládat kamkoliv. Avšak rychlost zvedání se sníží, jestliže teplota baterie 

klesne pod 0ºC.  Avšak v praxi platí, že i když je zvedák uložen ve vozidle ve velkém mrazu (-

15ºC) a je nabitý, bude vždy schopen potřebný úkon provést.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Doplňkové vybavení 
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10. Provoz 

10.1 Montáž a použití zvedáku Raizer® 

 

• Před použitím 

zkontrolujte, zda 

je zvedák zcela 

nabitý. 

• Chcete-li jej 

zapnout, stiskněte 

tlačítko "nahoru" 

nebo "dolů" na 

boční straně 

zvedáku. 

• Zeleně svítící LED 

značí plně nabitou 

baterii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Přiblížení k osobě, 

která upadla 

 

 

  

• Sedadlo položte na 

zem vedle osoby. 

• Zvedněte stehna 

do úhlu. 

• Sedadlo opatrně 

vsuňte pod stehna. 

1 

2 

3 
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10.2 Montáž levé strany 

Části, které se montují na levou stranu, jsou označeny  

červeným kroužkem. 

 

• Opatrným 

zatlačením na loket 

otočte rameno 

osoby, která 

upadla.   

• Opatrně zasuňte 

opěrku zad 

(označenou 

červeně na levé 

straně) pod 

rameno osoby, 

která upadla. 

 

 

• Zasuňte opěrku 

zad na místo na 

sedadle a 

zaklapněte. 

• Pokud je to 

zapotřebí, dejte 

před sedadlo nohu, 

aby nedošlo k 

pohybu kupředu. 

 

 

 

 

• Zatlačte zadní 

nohu (označenou 

červeně na levé 

straně) na čep a 

zaklapněte. 

 

 

 

• Zatlačte přední 

nohu (označenou 

červeně na levé 

straně) do sedadla 

a zaklapněte. 

• Nezapomeňte, že 

západka musí 

směřovat ven. 

1 

2 

3 

4 
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10.3 Montáž pravé strany 

Části, které se montují na pravou stranu, jsou označeny zeleným kroužkem.  

 

 

• Opatrným 

zatlačením na loket 

otočte rameno 

osoby, která upadla. 

• Opatrně zasuňte 

opěrku zad 

(označenou zeleně 

na pravé straně) pod 

rameno osoby, která 

upadla.  

 

• Zasuňte opěrku zad 

na místo na sedadle 

a zaklapněte. 

• Pokud je to 

zapotřebí, dejte 

před sedadlo nohu, 

aby nedošlo k 

pohybu kupředu. 

 

 

 

 

• Zatlačte zadní nohu 

(označenou zeleně 

na pravé straně) na 

čep a zaklapněte. 

• Poznámka: pravá a 

levá zadní noha se 

montují na hnací 

hřídel, takže jsou 

paralelní, tj. ve 

stejné pozici jako 

protilehlá strana. 

 

• Zatlačte přední nohu 

(označenou zeleně 

na pravé straně) do 

sedadla a zaklapněte. 

• Nezapomeňte, že 

západka musí 

směřovat ven. 

 

Židli zvedejte pouze poté, co jste se ujistili, že nohy, paže, ruce a další části těla 

osoby nejsou ohroženy nárazem nebo přejetím židle při práci! 

1 

2 

3 

4 
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ZADNÍ NOHY 

Zadní nohy jsou umístěny horizontálně a leží mírně nad 

podlahou podél ramen (jak je vidět na obrázku). Pokud 

tomu tak není, dbejte na to, abyste přimontovali obě 

zadní nohy paralelně. 

 

 

 

 

 

Sledujte umístění ramen a ujistěte se, že jsou paže 

zkříženy na hrudníku, protože jakmile se stiskne tlačítku 

"nahoru", zadní nohy se pohybují směrem dolů k podlaze.  

Při nesprávném umístění by mohla být ohrožena ramena 

a paže osoby, která upadla, a mohlo by nastat riziko 

poranění. 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEDNÍ NOHY 

Dbejte na to, aby byly nohy osoby, která upadla, vedle 

sebe, aby se při zvedání židle nemohly dostat pod přední 

nohu, protože přední nohy se budou pohybovat směrem 

k podlaze a teprve poté bude židle osobu zvedat.  
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10.4 Zvedání osoby 

 

• Poté, co zvedák 

smontujete pod 

osobou, která 

upadla, umístěte 

bezpečnostní pás 

kolem boků a 

zaklapněte jej. 

• Nyní je zvedák 

připraven osobu 

zvednout. 

 

 

 

 

 

• Jednou rukou osobě 

podepírejte krk. 

• Na 

bočním 

panelu 

nebo na dálkovém 

ovladači* stiskněte 

"šipku nahoru”  

• Zvedák je možno 

obsluhovat z obou 

stran. 

 

 

 

 

• "Šipku nahoru" držte 

stisknutou tak 

dlouho, až je 

osoba v 

požadované pozici. 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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• Jakmile se osoba 

dostane do sedící 

polohy,zvedák se 

automaticky zastaví. 

• Nezapomeňte: 

Zvedák se nemůže 

dostat příliš vysoko 

nahoru a automaticky 

se zastaví v krajní 

poloze, načež se ozve 

dlouhé pípnutí. 

 

 

 

 

 

 • Uveďte zvedák do 

horizontální pozice a 

demontujte jej. 

 

  

4 

5 
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10.5 Práce se zvedákem Raizer® pomocí tlačítek na sedadle 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

• Dříve, než bude možno se zvedákem pracovat, je 

nutné správně namontovat otočné nohy . Když je 

zařízení připravené k použití, rozsvítí se zelená LED 

světla. (viz body 10.2 a 10.3 části 10). 

• Se zvedákem pracujte stisknutím a podržením 

tlačítek "šipka nahoru" a "šipka dolů". 

• Když se zvedák nepoužívá po dobu 10 minut, 

automaticky se vypne (před vypnutím vydá dlouhé 

pípnutí). 

• Se zvedákem pracujte stisknutím a podržením jedné 

z šipek nahoru/dolů na boční straně židle. 

 

 

 

• Pro pohyb zvedací židle vzhůru stiskněte zde. 

• Bude se pohybovat pouze po dobu, kdy je tlačítko 

stisknuté. 

Židle nahoru Stav baterie 

Stav nabíjení 

Připraveno k 

použití 

Židle dolů 

Tlačítko STOP 

1 

2 
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• Pro pohyb zvedáku dolů stiskněte zde. 

• Bude se pohybovat pouze po dobu, kdy je tlačítko 

stisknuté. 

 

 

 

 

 

• Chcete-li zvedák deaktivovat, stiskněte tlačítko 

stop. 

Všechny funkce pohybu se vypnou. 

• Pro opětovnou aktivaci zařízení otočte tlačítkem 

stop ve směru šipek. 

 

 

• Když je zařízení nabito na více než 20 %, LED bude 

svítit zeleně.  

• Nezapomeňte:  

Během práce s nákladem může LED svítit červeně - 

je to běžné. 

 

 

 

• LED bude svítit červeně, což značí, že kapacita 

baterie je pod 10 %. 

• V tomto stavu baterie stačí maximálně na 0-5 

zvednutí. Bude zapotřebí zvedák nabít (viz část 12, 

Nabíjení). 

 

  

3 

6 

5 

4 
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PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE – RAIZER – VERZE CZ 02.01 

10.6 Práce se zvedákem Raizer® pomocí dálkového ovladače 

 

 

• Pro pohyb židle vzhůru stiskněte zde. 

• Bude se pohybovat pouze po dobu, kdy je tlačítko 

stisknuté. 

• Nezapomeňte:  

Aby bylo možno ovládat zvedák pomocí tlačítek 

nahoru/dolů na dálkovém ovladači, musí být zvedák 

zapnutý (mírným stisknutím šipek nahoru/dolů na 

boční straně židle) 

 

• Pro pohyb židle dolů stiskněte zde. 

• Bude se pohybovat pouze po dobu, kdy je tlačítko 

stisknuté. 

*Doplňkové vybavení 

 

  

2 

1 
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10.7 Jak spárovat vysílač a přijímač dálkového ovladače 

 

Jak znovu nastavit vysílač a přijímač: 

 

Chcete-li znovu nastavit dálkový ovladač* tak,  aby nepodporoval zvedák, proveďte to 

následovně: 

 

1. Na dálkovém ovladači* stiskněte současně tlačítka UP (↑) a DOWN (↓) a podržte je po 

dobu přibližně 5 sekund, až začne LED na dálkovém ovladači* pomalu blikat.  Dálkový 

ovladač* je nyní po dobu 2 minut v režimu instalace. 

2. Během 2 minut proveďte následující: 

 

Stiskněte: UP(↑), UP(↑), DOWN(↓), DOWN(↓), UP(↑), DOWN(↓), UP(↑), DOWN(↓) 

 

Jakmile začne kontrolní LED rychle blikat, dálkový ovladač* již zvedák nepodporuje. 

 

 

Párování dalšího dálkového ovladače* 

 

1. Zajistěte, aby byl zvedák nabitý.  

 

 

2. Zvedák musí být vypnutý.                                                                       e Zařízení se po 

10 minutách, kdy se nepoužívá, automaticky vypne (před vypnutím dlouze zapípá).  

3. Na dálkovém ovladači* stiskněte současně tlačítka UP (↑) a DOWN (↓) a podržte je po 

dobu přibližně 5 sekund, až začne LED na dálkovém ovladači* pomalu blikat. Dálkový 

ovladač* je nyní po dobu 2 minut v režimu instalace. 

4. Během těchto 2 minut zapněte zvedací židli, kterou chcete propojit s dálkovým 

ovladačem*; to provedete současným stisknutím šipek nahoru/dolů na boční straně židle. 

Kontrolní LED na dálkovém ovladači* podporuje zvedací židli, jakmile přestane blikat. 

5. Systém zkontrolujte, abyste se ujistili, že bylo párování provedeno správně; pokud ne, 

opakujte shora uvedené kroky 1 - 5. 

 

 

 

*Doplňkové vybavení 
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11. Demontáž 

 • Uveďte zvedák do 

horizontální pozice 

a demontujte jej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Všechny části 

vložte do 

přepravních tašek. 

 

  

2 

1 
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12. Nabíjení zvedáku® 

 

• LED bude svítit červeně, což značí, že 

kapacita baterie je nižší než 10 %. 

• Nezapomeňte:  

Bude svítit pouze v případě, že je židle 

napájena. 

 

 

 

• Zásuvka pro nabíječku je umístěna pod 

držadlem sedadla. 

 

 

 

 

 

 

 

• Připojte nabíječku 220 V (střídavý proud) 

do zásuvky na zvedáku 

 

 

 

 

 

• Nebo připojte nabíječku 12 V (střídavý 

proud) do zásuvky na zvedáku 

 

 

• Při nabíjení bude LED svítit žlutě. 

 

 

 

 

 

 

 

• Zeleně svítící LED značí plně nabitou 

baterii. 

 

 

6 

3 

2 

1 

5 

4 
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13. Údržba 

13.1 Čištění 

Zvedák není vodotěsný.  

Nezapomeňte:  

Celkové čištění se může provádět pouze dobře 

vyždímaným hadříkem. 

Dezinfekci zvedáku můžete provést dezinfekčním 

přípravkem na bázi alkoholu o koncentraci 70–85 v/v%. 

NEPOUŽÍVEJTE tekoucí vodu, vysokotlakou trysku nebo 

hadici přímo na zvedák. 

 

 

13.2 Mechanická údržba 

Mechanická údržba zvedáku Raizer se bude běžně provádět ve spojení s pravidelnou roční 

servisní prohlídkou. Tu musí provádět kvalifikovaný servisní technik v souladu s kontrolním 

seznamem, uvedeným v části 14. 

Pokud dojde k neočekávaným chybám nebo se objeví neobvyklé zvuky, kontaktujte ihned 

obchodního zástupce: www.raizer.com. 

 

 

13.3 Dálkový ovladač* 

Dálkový ovladač* má nainstalovanou baterii A CR2032.  

Nezapomeňte: Aby byla zajištěna spolehlivá funkce zařízení, vyměňujte baterie každý 2. rok. 

Chcete-li vyměnit baterii, proveďte to následovně: 

 

1. Uvolněte šroub (Torx TX 6) na zadní straně 

dálkového ovladače 

2. Sejměte zadní panel 

3. Vyměňte baterii 

4. Zadní panel vraťte na místo a vyzkoušejte 

 

 

 

 

Knoflíkovou baterii NEPOLYKEJTE. Baterie uchovávejte mimo dosah malých 

dětí. Pokud by dítě baterii spolklo, ihned se poraďte s lékařem. 

 

 

 

*Doplňkové vybavení 

http://www.raizer.com/
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14. Kontrolní seznam pro údržbu 

Vedle všeobecné údržby, popsané v části 13, doporučujeme běžnou roční prohlídku, 

provedenou kvalifikovaným servisním technikem. Obchodní zástupce, od něhož jste zvedák 

koupili, vám tuto službu nabídne, ale pokud si přejete využít jiného poskytovatele služeb, 

odpovídáte vy jako majitel zvedáku za to, že zvolený servisní technik má vhodnou kvalifikaci 

pro zmíněný produkt.  

 

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

 

Z bezpečnostních důvodů je velmi důležité tyto kontroly provádět, protože neprovedení nebo 

nesprávné provedení kontrol může vést k poranění osob.  

 

Všechny servisní kontroly musí být zapsány do servisní knihy - viz část 15.  

https://www.liftup.dk/en/distributors/
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15. Servisní kniha 
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16. Náhradní díly  

Nezapomeňte: Důležité je používat originální náhradní díly. Výměnu náhradních dílů může 

provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. 

 

Použití neoriginálních náhradních dílů může vést ke zneplatnění práva na reklamaci. Kromě 

toho může být ohrožena bezpečnost produktu, což může představovat riziko pro bezpečnost 

osob. 

 

 

Díl č. Popis Fotografie/nákres 

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 
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Díl č. Popis Fotografie/nákres 

102971 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) 
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Díl č. Popis Fotografie/nákres 

102985 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                      
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Díl č. Popis Fotografie/nákres 

102980 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          

•  



 

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  

 
 

33 

 

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE – RAIZER – VERZE CZ 02.01 

Díl č. Popis Fotografie/nákres 

101604 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 
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17. Řešení problémů 

 

Problém Příčina Řešení 

Zvedák nepracuje ani když jsou 

šipky nahoru/dolů stisknuté. 

 

Je aktivováno tlačítko stop. 

Dvoutónový signál. 

Tlačítko stop otáčejte ve směru 

šipek, až se kliknutím vypne. Viz 

část 10.2. 

Zkontrolujte, zda LED označující 

připravenost k práci svítí zeleně. 

Zadní nohy nejsou namontovány 

správně. 

Dvoutónový signál. 

Zkontrolujte, zda LED označující 

připravenost k práci svítí zeleně. 

Pokud ne: Namontujte zadní 

nohy tak, aby s kliknutím zcela 

zapadly do čepu. Viz část 10.1. 

Zvedák je přetížený. 

Dvoutónový signál. 

Ze zvedáku odstraňte náklad. Viz 

část 6.3. 

Baterie je vybitá. 

Viz LED  

Nabijte baterii zvedáku. 

Viz část 12. 

Když se stisknou šipky 

nahoru/dolů, zvedák se pohybuje 

nakřivo. 

Nohy nejsou namontovány 

paralelně. 

Upevněte levou a pravou zadní 

nohu tak, aby byly paralelní. Viz 

část 10.1. 

Zvedák se zastaví v horní poloze. 
Židle dosáhla horního maxima. 

Dlouhé pípnutí. 

Zcela běžné. Židle dosáhla 

maximální výšky. 

Dálkový ovladač* nefunguje 

Zvedák není napájen/aktivován Krátce stiskněte tlačítka 

"nahoru" nebo "dolů" na boční 

straně zařízení 

Dálkový ovladač* není správně 

spárován se zvedákem. 

Viz část 10.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Doplňkové vybavení  
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18. Elektrické schéma 
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19. Likvidace 

Majitel je povinen produkt zlikvidovat v souladu s momentálně platnými předpisy. 

Nezapomeňte prosím zejména na to, že ovládací jednotka a dálkový ovladač obsahují baterie, 

které je nutno zlikvidovat samostatně.  

 

Baterie, elektrické a elektronické zařízení nelikvidujte společně s netříděným domovním 

odpadem. Při likvidaci zařízení zajistěte soulad s místními nařízeními a předpisy. 

 

Potřebujete-li pomoc s likvidací, zvažte, zda kontaktovat obchodního zástupce. 

 

 

 

20. Právo na reklamaci 

Právo na reklamaci zahrnuje kdykoliv platná pravidla, týkající se práva na reklamaci. Přečtěte si 

o tom více v obchodních podmínkách pro prodej a dodávky. 

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

 

Nezapomeňte: O právo na reklamaci lze přijít v případě, že se neprovádějí předepsané servisní 

kontroly.   

Neprovádění těchto kontrol také může mít vážné následky na bezpečnost produktu. Vždy je 

povinností zákazníka zajistit soulad s předepsanými servisními prohlídkami. Nařízení Cf. Danish 

Working Environment Authority Executive Order 1109 §14. 

 

 

 

 

 

 

 

Užijte si nový zvedák Raizer® 

 

Se srdečným pozdravem,  

Liftup A/S 
  

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