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 RAIZER® II–    AR VERSION 04.01 –م دليل المستخد

 مقدمة  .1

 . Raizerتهانينا على شرائك كرسي 

 

الجديد خاصتك. فيما    Raizer IIهذا دليل مستخدم أصلي لكرسي الرفع كرسي  

، إذا لم تتم اإلشارة إلى أي شيء  Raizer IIلكرسي    Raizerيلي نستخدم مصطلح  

 آخر على وجه التحديد. 
 

 

 
 . Raizerمن المهم قراءة هذا الدليل قبل استخدام كرسي 

 

Raizer    هو كرسي رفع متحرك يعمل بالبطارية يساعد الشخص المستلقي على

كرسي   تشغيل  يمكن  قليلة.  دقائق  في  تقريبًا  الوقوف  وضع  إلى    Raizerالقيام 

يد  باستثناء  المساعد  من  بدني  جهد  أي  يتطلب  وال  فقط  واحد  مساعد  بواسطة 

لى جانب  سهل التشغيل عن طريق لوحة التحكم المثبتة ع  Raizerمساعدة. كرسي  

 المقعد، أو بجهاز التحكم عن بعد. 

 

 النسخة اإللكترونية 1-1

أدناه أو من    QRنحن نقدم إصدار عبر اإلنترنت من دليل المستخدم والذي يمكن الوصول إليه دائًما عن طريق مسح رمز  

   موقعنا على اإلنترنت: 

 guides/-quick-https://www.liftup.dk/en/products/accessories/raizer 

 

 

 

 

 

 
على موقعنا اإللكتروني، نقدم أيًضا بعض مقاطع الفيديو المفيدة التي ستزودك  امسح لفتح أو تنزيل  دليل المستخدم 

:  Raizerبمعلومات حول اإلنذارات/اإلشارات واستكشاف األخطاء وإصالحها، وتجميع وتفكيك كرسي 

guide/-video-up.dk/en/products/accessories/raizerhttps://www.lift 

 

 امسح للذهاب إلى مقاطع الفيديو على اإلنترنت

 

              

https://www.liftup.dk/en/products/accessories/raizer-quick-guides/
https://www.liftup.dk/en/products/accessories/raizer-quick-guides/
https://www.liftup.dk/en/products/accessories/raizer-quick-guides/
https://www.liftup.dk/en/products/accessories/raizer-video-guide/
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 إعالن المطابقة من االتحاد األوروبي  .2
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 وسم المعدات   .3

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 أدخل نسخة من 

 هنا  CEعالمة شهادة   
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 تعليمات االستخدام  .4

شخص مستلقي على األرض إلى وضع الجلوس أو الوقوف تقريبًا، إذا كان الشخص   رفعفقط ل   Raizerيجب استخدام كرسي 

يجب وضع غطاء صحي أو إحدى    غير قادر على القيام بذلك بنفسه/بنفسها. قد يحتاج الشخص إلى االنتقال من هذا الوضع.

 . Raizerه ال يرتدي مالبس في المناطق التي تتالمس مباشرة مع كرسي  أشكال النسيج على المقعد إذا كان الشخص المراد رفع

 

  40تقريبًا.    Raizerفي الجزء الخلفي من المقعد. يمكن استخدام كرسي    CEموضح على عالمة    Raizerأقصى حمل لكرسي  

 الخاص بك.  Raizerمرة بحمل كامل في الشحنة الكاملة. هناك شاحن مرفق مع كرسي 

 

 

األجزاء المتحركة: احرص على عدم سحقها. يجب دائًما إجراء عمليات فحص الخدمة بواسطة فني خدمة  

تعديل المنتج ألن ذلك  . يمنع منعا باتا  12مؤهل. مالك الجهاز ملزم بصيانته حسب دليل الصيانة في القسم  

 قد يعرض السالمة الشخصية لألشخاص للخطر. 

 

ساخنة أو باردة للمس في حالة تخزينها في مقصورة األمتعة في سيارة    Raizerقد تكون أجزاء كرسي  

 أو في ضوء الشمس المباشر. يرجى اعتبار هذا قبل استخدام الجهاز. 

 

 رطالً(.  330.7)كجم   150قدرة الرفع: أقصى وزن 

 

 ليس مصمًما لنقل األشخاص.  Raizerال تدفع أو تنقل كرسي الرفع أثناء جلوس الشخص عليه. كرسي 

 

 ليس مصمًما لنقل األشخاص.  Raizerال تقف على كرسي الرفع. كرسي  

 

أبًدا. ال يجوز إجراء التنظيف   العام إال باستخدام  ال تدفق الماء على كرسي الرفع وال تغمره في الماء 

 إسفنجة أو قطعة قماش معصورة جيًدا. 

 

 اقرأ دليل المستخدم بالكامل قبل استخدام كرسي الرفع 

 

ال تتخلص من البطاريات أو المعدات الكهربائية أو اإللكترونية بنفايات منزلية غير مصنفة. عند التخلص  

 واللوائح المحلية. من هذا الجهاز، تأكد من االمتثال للقوانين 
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 المواصفات الفنية  .5

 رسومات األبعاد 5-1
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 المواصفات 5-2

 أمبير ساعة  5فولت،  LiFePo4 ، 12 البطارية: 

 بحمل متوسط  80بأقصى حمل. تقريبا  40 عدد الرفعات في حالة الشحن الكامل: 

 دقيقة  5دقيقة /  1 دورة العمل:  

 الشاحن المرفق ساعات مع   6حتى  وقت الشحن: 

 رفعة  1دقيقة =  15-10 شحن البطارية المستنفدة: 

 بوصة  48,2×    27,1×    25,8مم/ 1225×  688×  655الوقوف  األبعاد )الطول × العرض × االرتفاع(: 

 بوصة  10,9×   27,1×    52مم/  277×  688×  1321االستلقاء  

  9،9كجم/  4،5الظهر واألرجل  مسند    -رطل   18.7كجم/   8،5وحدة المحرك/المقعد   الوزن: 

 رطل   28،7كجم/ 13أرطال = إجمالي 

 رطل   330.7كجم/ 150أقصى قدرة    قدرة الرفع:    

 ثانية.  30-20 وقت الرفع: 

 Aديسيبل  70> مستوى الضوضاء: 

 )محمي من دخول الغبار المحدود؛ محمي من رذاذ الماء(  IP 52الغبار والماء 

 جرام3N (300  )> قوى تشغيل التحكم: 

 فهرنهايت °104درجة فهرنهايت إلى  41درجة مئوية/40درجة مئوية إلى +  5+ درجة حرارة العمل: 

 فهرنهايت  °158درجة فهرنهايت إلى  13درجة مئوية/ 70درجة مئوية إلى + 25- درجة حرارة التخزين: 

 ABSوحدة المحرك/المقعد: بولي كربونات +  المواد: 

 األرجل: ألومنيوم  -  ABSمساند الظهر: بولي كربونات +  

 

 مع المتطلبات ذات الصلة ال سيما في المعايير التالية: Raizerيتطابق كرسي 

EN/ISO 10535:2007 رافعات لنقل المعوقين 

 222مصدقة من المعهد التكنولوجي الدنماركي، شهادة رقم  

EN 12182:2012   العامة وطرق االختبارالمتطلبات  -المنتجات المساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

EN 60601-1:2006+Corr-1,-2:2008 +AC, A1:2013 

 الجزء األول  -المعدات الكهربائية الطبية   

EN 60601-1-11: 2015   متطلبات المعدات الكهربائية الطبية واألنظمة الكهربائية الطبية المستخدمة في بيئة

 الرعاية الصحية المنزلية 

 

 USBمواصفات شاحن  5-3

USB نوع من الA  أمبير  1فولت  5بحد ادنى 

 

 مواصفات الشاحن  5-4

 LiFePO4رباعي الخاليا   2241شاحن النوع 

 فولت تيار متردد  264-90فولت اسمي. حد أدنى أقصى  240-100 فولت الدخل: 

 واط حد أقصى  15 الطاقة:     

 14,6V فولت الخرج:  

 بوصة  2,75×  1,85×  4,8مم /  70×  47×  120 األبعاد )الطول × العرض × االرتفاع(:   

 رطل(  0.38جرام ) 170 الوزن:   

 فهرنهايت  104درجة فهرنهايت إلى  41درجة مئوية/40درجة مئوية إلى + 5+ درجة حرارة العمل:   

درجة   158رجة فهرنهايت إلى د 13درجة مئوية /  70درجة مئوية إلى + 25- درجة حرارة التخزين:   

 فهرنهايت

 IP 4x الغبار والماء:   

   سنوات   5< عمر الخدمة المتوقع:  
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 مواصفات مكونات الراديو 5-5

 تتوافق جميع مكونات الراديو مع المعايير التالية: 

 EU2014/53/EU ، ( توجيه أجهزة الراديوRED ) 

FCC   )الواليات المتحدة األمريكية( CFR 47  15الجزء 

ISED  )الصناعة الكندية( RSS-210 

EN 62479:2010   تقييم امتثال المعدات اإللكترونية والكهربائية منخفضة الطاقة للقيود األساسية المتعلقة

 جيجاهرتز(   300ميجاهرتز إلى    10بالتعرض البشري للمجاالت الكهرومغناطيسية )

EN 300 440، v2.1-1  التوافق الكهرومغناطيسي + مسائل الطيف الراديوي 

BS EN 60601-1-2:2015   االضطرابات الكهرومغناطيسية 2-1الجزء   -المعدات الطبية الكهربائية  : 

CISPR 11 انبعاث الفئة ،B 

BS EN 61000-4-2:2009 EMC  - تقنيات االختبار والقياس. اختبار مناعة التفريغ الكهروستاتيكي 

EN 61000-4-3:2006+A1:2008+IS1:2009+A2:2010 

 EMC  -  ،ُمَشعَّعRF اختبار مناعة المجال الكهرومغناطيسي 

EN 61000-4-8:2010 EMC  -  اختبار مناعة المجال المغناطيسي لتردد الطاقة 

AS/NZS 4268 أجهزة قصيرة المدى  - راديو أنظمة ومعدات ال 

AS/NZS 2772.2 < مللي وات(  1مجاالت تردد الراديو )متوسط الطاقة 

 

 : 1نموذج 

 1نموذج-FCC ID:2AK8H؛ 3فئة الُمستَقِبل  جيجا هرتز جهاز قصير المدى 2،4

 بوصة  0,40×  1,30×  2,83مم /  10×  33×  72 األبعاد )الطول × العرض × االرتفاع(:  

 رطل(   0,035جم ) 10 الوزن:   

 جيجاهرتز   2,460جيجاهرتز و  2,435جيجاهرتز   2,410 الترددات:   

 فقط إلقران أجهزة التحكم عن بُعد(   TX% ) 1> دورة العمل: 

 ملي وات بيئة تحت التحكم  0،6> الطاقة:  

 مللي أمبير 30فولت  5,6 اإلمداد:   

 الغبار المحدود؛ محمي من رذاذ الماء( )محمي من دخول  IP 52الغبار والماء 

+   5+ درجة حرارة العمل:   إلى  مئوية  /    40درجة  مئوية  إلى    41درجة  فهرنهايت  درجة    104درجة 

 فهرنهايت

إلى +  25- درجة حرارة التخزين:    /    70درجة مئوية  إلى    13درجة مئوية  درجة    158درجة فهرنهايت 

 فهرنهايت

 سنوات   5< عمر الخدمة المتوقع:   

 

 : 1جهاز التحكم عن بعد المحمول باليد 

 1عن بعد-FCC: 2AK8H؛ 3ُمستَقِبل فئة  جيجا هرتز جهاز  قصير المدى  2،4 

 بوصة  0,82×  2,36×  3,15مم /  21×  60×  80 األبعاد )الطول × العرض × االرتفاع(: 

 رطل(   0,10جرام ) 47 الوزن:  

 جيجاهرتز   2,460جيجاهرتز و  2,435جيجاهرتز   2,410 الترددات: 

 % 1> دورة العمل: 

 ملي وات بيئة تحت التحكم امسك للتشغيل  0،6> الطاقة: 

 CR2032فولت  3 البطارية: 

 IP 42 الغبار والماء: 

 جرام(   300نيوتن ) 3> قوى تشغيل التحكم

+   5+ درجة حرارة العمل:  إلى  مئوية  /    40درجة  مئوية  إلى    41درجة  فهرنهايت  درجة    104درجة 

 فهرنهايت

إلى +  25- حرارة التخزين:  درجة  /    70درجة مئوية  إلى    13درجة مئوية  درجة    158درجة فهرنهايت 

 فهرنهايت
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 سنوات   5< عمر الخدمة المتوقع: 

 فنيةالتعديالت  النحن نحتفظ بالحق في إجراء 

 براءات االختراع وتسجيل التصميم  5-6

 

 تنطبق براءات االختراع التالية على المنتج:

•  EP2911637   

• PCT/DK2015/050041 

• US 09561144 

• US 09980866 

• US-2018-0042791-A1 

• 52936AU01 

 

 

 هذا المنتج محمي بواسطة تسجيالت التصميم التالية: 

• D55542EU01 

• DM/087 953 
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 تعليمات األمان  6

 تجنب اإلصابة الشخصية  6-1

 

يأتي مزوًدا بميزات أمان مختلفة، فال تستخدمه أبًدا إذا كان هناك أشخاص أو   Raizerعلى الرغم من أن كرسي  

ال تسمح لألطفال أبًدا باللعب بكرسي    حيوانات بالقرب بشكل غير مقصود، حيث قد يؤدي ذلك إلى خطر السحق.

Raizer . 

 

 الحمل الزائد  6-2

بقاطع حمل زائد،   Raizerرطل(، تم تجهيز كرسي  330.7كجم/ 150لتجنب تلف الجهاز في حالة الحمل الزائد )بحد أقصى  

والذي عند تفعيله يوقف عمل كرسي الرفع ويصدر إنذاًرا مسموًعا. في حالة الحمل الزائد، قم بتجميع الكرسي إلى الوضع  

 األفقي/ مستوى األرضية. 

 

ليهبط ببطء تحت األحمال الثقيلة وهو أمر طبيعي تماًما. تم تقديم هذه   Raizerالمة، تم تصميم كرسي  ألسباب تتعلق بالس 

 الميزة لتجنب االنكسار الميكانيكي في حالة الحمل الزائد. 

 

 السالمة الشخصية  6-3

السحق أو    لتجنب اإلصابة الشخصية، ال يُسمح باستخدام كرسي الرفع عندما يكون شخص ما أو شيء ما معرًضا لخطر •

 القطع أو السقوط أو االنزالق أو ما شابه. 

 من المهم أن يتأكد المساعد من أن الكرسي يمكنه التحرك دون تعريض أي شخص أو أي شيء للخطر.  •

كن حذًرا جدًا عندما يكون هناك أطفال وأشخاص معاقون جسديًا أو عقليًا على الكرسي أو بالقرب منه، حيث ال يمكن دائًما  •

 أن تكون هذه المجموعات قادرة على التنبؤ بالعواقب المحتملة لتحركاتها. توقع 

ل على الكرسي أبدًا أكثر من   • ِّ  رطالً المذكورة على الفتة التحميل باعتبارها أقصى حمولة.  330.7كجم/  150ال تَُحم 

 ت بالمقعد. توصيتنا هي عدم استخدام كرسي الرفع مطلقًا إذا لم يتم تأمين الشخص بحزام األمان المثب  •

 

 حزام األمان  6-4

مزود بحزام أمان عند تسليمه. يساعد حزام األمان في إبقاء الشخص في موضعه أثناء الرفع. ليس من   Raizerكرسي   •

 الضروري استخدام حزام األمان ولكن ننصح باستخدامه. حزام األمان يوفر األمان للشخص أثناء الرفع. 

هذا يعني أنه في حالة عدم قدرة    %.100ومع ذلك، من المهم مالحظة أن حزام األمان ال يهدف إلى دعم الشخص بنسبة   •

أو عدة   الثدي  استخدام حزام  الجسم/الجذع في وضع مستقيم، يجب عليك  العلوي من  الجزء  الحفاظ على  الشخص على 

 أحزمة أمان )معدات اختيارية( 

 

  



 

 

 

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 

 
 
 

 04.01إصدار   RAIZER® II – ARكرسي   -دليل المستخدم 

13 

 لة وانالم  6-5

 عادة من قبل موزعك. كرسي الرفع جاهز لالستخدام عند التسليم.  Raizerيمكن توفير كرسي 

 

 في الحقيبتين المقدمتين.  Raizerن نقل كرسي يمك

 

 

واحدة هي غطاء واقي للمقعد نفسه. يمكن حمل المقعد في  

 المقبض الفيروزي. 

 
 

 

يمكن حمل مسند الظهر واألرجل في الحقيبة باستخدام أحزمة حمل لليد أو الظهر )حزام طويل لألكتاف أو حزامين كحقيبة  

 ظهر(. 

 

 لضربات شديدة أو صدمات ألن ذلك قد يؤثر على وظائف المنتج. Raizerال تعرض كرسي 

 

حافظ على جهاز التحكم عن بعد المرفق جافًا وال تعرضه لضربات شديدة، مثل رميه أو إسقاطه، وما إلى ذلك. ويمكن تنظيفه  

 فقط باستخدام قطعة قماش معصورة جيًدا. 

 

 

 

تستخدم أبًدا منفث ضغط عالي أو مياه جارية لشطف الكرسي وال تغمره في الماء أبًدا، ألن ذلك قد يؤدي إلى   ال

 تلف المنتج.
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 األداء الوظيفي 7

بالبطارية يرفع الشخص الطريح ألعلى إلى وضع الوقوف تقريبًا في بضع    Raizerكرسي   هو كرسي رفع متحرك يعمل 

 دقائق. يمكن تشغيله بواسطة مساعد واحد فقط وال يتطلب أي جهد بدني من المساعد باستثناء يد المساعدة. 

 

لطريح ويتم تشغيله باستخدام لوحة  حول الشخص ا  Raizerيعمل كرسي الرفع بواسطة المساعد الذي يقوم بتجميع كرسي  

التحكم الموجودة على المقعد أو عن طريق جهاز التحكم عن بعد. يمكن للمساعد رفع الشخص الطريح إلى وضعية الجلوس أو  

 الوقوف تقريبًا استعداًدا لالنتقال. 

 

 إذا تم تحرير الزر  ، قم بالضغط مع االستمرار على الزر طوال الرفعة.  سيتوقف الرفعRaizerالستخدام كرسي 

 

 

 

 

 قبل االستخدام 8

 

 

، ونحن  USBمشحون بالكامل دائًما. مرفق مع الجهاز شاحن وكابل محول لشحن    Raizerتأكد من أن كرسي  

يجب عليك التحقق من الطاقة في كرسي   دائًما مشحون وجاهز لالستخدام.  Raizerنوصي بأن يكون كرسي  

Raizer  11انظر أيضا القسم    أشهر وإعادة الشحن إذا لزم األمر.  6على األقل مرة كل . 

 

 

 Raizerشحن كرسي  8-1

 

قبل    6لمدة    Raizerيجب شحن كرسي   األقل  ساعات على 

أشهر   6استخدامه ألول مرة، كما هو مطلوب وكحد أدنى كل 

 بالشاحن المرفق(. 

 

الرفع    كرسي  جانب  على  البطارية  مؤشر  بفحص  يُنصح 

 للتحقق من مستوى الشحن. 

 

 

باستخدام كابل   الشحن  يتم  أيًضا أن  ؛ إال أن هذا  USBيمكن 

ساعة    20الشاحن )حوالي  يستغرق وقتًا أطول بكثير من وقت  

 للشحن الكامل. 
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 مؤشر البطارية 

 

تأكد من أن الكرسي مشحون قبل االستخدام. يجب أال يومض  

 مؤشر البطارية باللون األحمر. 

         
 

في أي مكان تحب. ومع ذلك، ستنخفض سرعة الرفع إذا انخفضت درجة حرارة البطارية عن    Raizerيمكن تخزين كرسي  

دائًما قادًرا على أداء مهمته،   Raizerدرجة مئوية. من الناحية العملية، على الرغم من ذلك، إذا تم شحنه، فسيكون كرسي    0

، يجب أن تضع في اعتبارك أن المكونات التي  درجة مئوية(. ومع ذلك  15- حتى لو تم تخزينه في مركبة في صقيع شديد )

 للمس. عند اتكون شديدة الحرارة أو شديدة البرودة قد تكون غير مريحة 

 

 

 Raizerتشغيل كرسي  8-2

 توجد لوحة التحكم على الجانب األيمن من المقعد. 

 

 

 

 

 

 

كرسي   أو  Raizerلتشغيل  تشغيل/إيقاف  زر  على  اضغط   ،

أعلى/أسفل على جانب الكرسي.  تأكد من أن  مفاتيح األسهم  

مؤشر   يومض  أال  يجب  االستخدام.  قبل  مشحون  الكرسي 

 البطارية باللون األحمر. 

         

 مؤشر البطارية  
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 جهاز التحكم عن بعد 

 

 ألعلى  Raizerقيادة كرسي 

 

 ألسفل  Raizerقيادة كرسي 

 

 

 

 

جهاز التحكم عن بعد موجود في تجويف على جانب المقعد  

ومثبت بمغناطيس. حيث يمكن تحريره بضغطة خفيفة على  

 الجزء العلوي من جهاز التحكم عن بعد.

 

حتى ال تفقد جهاز التحكم عن بعد عند تحريره من    كن حذًرا  

 . Raizerكرسي 

 

 

 

 مؤشر البطارية

 ألسفل Raizerقيادة كرسي 

 زر تشغيل/إيقاف

 زر التوقف

 ألعلى Raizerقيادة كرسي 

 مؤشر الخدمة

 إشارة االستعداد
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 ( لقيادة كرسي الرفع ألعلى. ↑ اضغط على السهم ألعلى ) .1

 فقط طالما الزر منشط.   Raizerسيتم تشغيل كرسي  

 

 مالحظة: 

حتى يعمل جهاز التحكم    Raizerيجب تشغيل كرسي   

عن بُعد )بضغطة خفيفة على زر تشغيل/إيقاف الموجود  

  على جانب الكرسي(. 
 

 

إيقاف أي   .2 المطلوب  التوقف عندما يكون  تنشيط زر  يتم 

لتحرير  Raizerحركة لكرسي   الحبل  أو  الزر  اسحب   .

 الزر من موضعه. 

إال بعد إعادة تثبيت    Raizerال يمكن إعادة تنشيط كرسي  

 زر التوقف في مكانه. 

 
 

 

 التشغيل   9

 Raizerتجميع كرسي  9-1

 

 
نقدم على موقعنا بعض مقاطع الفيديو المفيدة التي ستزودك بمعلومات عن اإلنذارات/اإلشارات واستكشاف األخطاء  

 : Raizerوإصالحها وتجميع وتفكيك كرسي  

 guide/-video-ccessories/raizerhttps://www.liftup.dk/en/products/a 

 

 

 هام!  

يرجى مالحظة أنه ينبغي تثبيت مسند الظهر في البداية. إذا تم تثبيت األرجل في البداية، فسيؤدي ذلك إلى إعاقة   

 تركيب مسند الظهر. ركب جانب واحد في المرة. 

 

  
  التجميع الصحيح

 )ركب مسند الظهر أواًل( 

  التجميع غير الصحيح

 )ال تركب األرجل في البداية( 

https://www.liftup.dk/en/products/accessories/raizer-video-guide/
https://www.liftup.dk/en/products/accessories/raizer-video-guide/
https://www.liftup.dk/en/products/accessories/raizer-video-guide/
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 Raizerوضع كرسي  9-2

الوصول ومباشرة العمل. يمكنك وضع وسادة تحت   .1

 رأس الشخص لمزيد من الراحة. 

 

المستلقي.   .2 الشخص  بجانب  األرض  على  المقعد  ضع 

 يجب أن يستلقي الشخص على ظهره.

 ارفع الفخذين بزاوية. 

 ادفع المقعد بعناية تحت الفخذين. 

 
 مالحظة! 

 قم دائًما بتركيب مسند الظهر في البداية. إذا تم تثبيت األرجل في البداية، فسيؤدي ذلك إلى إعاقة تركيب مسند الظهر.  

 

 
 

 احرص على تثبيت مسند الظهر في الفتحة الصحيحة 
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 تركيب أحزمة المقاعد 9-3

 

طريق دفع التركيب ألسفل على خط مسند الظهر  إذا لم يكن حزام المقعد مثبتًا بالفعل على مسند الظهر، فقم بتركيبه عن   .1

 بحركة منزلقة. يمكن تركيب التركيب من كال الطرفين )انظر الرسوم التوضيحية(. 

 

   

 ركب حزام المقعد سيتم سماع طقطقة مميزة. .2

 

 

 

ال توجه أبدًا حزام األمان أسفل األرجل الخلفية    تحذير! .3

الشخص.  Raizerلكرسي   سحق  في  ذلك  يتسبب  فقد   ،

)ومع ذلك، سينكسر مشبك حزام األمان قبل حدوث أي  

 ضرر شخصي(. 
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 تركيب مساند الظهر 9-4

 مسند الظهر األيسر 

 

 ارفع الشخص بحرص من كتفه مع دفع خفيف إلى الكوع.  .1

 مسند الظهر بعناية تحت كتف الشخص. ادفع 

 

 

 أدخل مسند الظهر في مكانه في المقعد بحركة منزلقة.  .2

إذا لزم األمر، ضع قدمك أمام المقعد لمنعه من االنزالق  

 إلى األمام. 

سيصدر صوت نغمة تأكيد عندما يتم تثبيت مسند الظهر   

 (. بشكل صحيح ) 

 

 

 مسند الظهر األيمن 

 

 ارفع الشخص بحرص من كتفه مع دفع خفيف إلى الكوع.  .1

 ادفع مسند الظهر بعناية تحت كتف الشخص. 

 

 

 أدخل مسند الظهر في مكانه في المقعد بحركة منزلقة.  .2

،عند   المقعد  أمام  قدمك  من  ضع  لمنعه  الضرورة، 

 االنزالق إلى األمام. 

سيصدر صوت نغمة تأكيد عندما يتم تثبيت مسند الظهر   

 (. بشكل صحيح ) 
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 تركيب األرجل  9-5

 

 
 جميع األرجل األربعة متطابقة ويمكن تركيبها في أي تسلسل.   مالحظة!

 

 

 الرجل الخلفية اليسرى

 

في   بطقطقة  تستقر  حتى  بعناية  الرجل  مكانها.  أدخل 

ستصدر نغمة تأكيد عندما يتم تثبيت الرجل بشكل صحيح  

( .) 

 

 الرجل األمامية اليسرى 

 

بشكل    الرجل  تثبيت  يتم  عندما  تأكيد  نغمة  ستصدر 
 (. صحيح ) 

 

 الرجل الخلفية اليمنى 

 

مكانها.   في  بطقطقة  تستقر  حتى  بعناية  الرجل  أدخل 
الرجل بشكل صحيح  ستصدر نغمة تأكيد عندما يتم تثبيت  

( .) 

 

 الرجل األمامية اليمنى 

 

مكانها.   في  بطقطقة  تستقر  حتى  بعناية  الرجل  أدخل 

الرجل   تثبيت  يتم  عندما  مزدوجة  تأكيد  نغمة  ستصدر 

 (. األخرى بشكل صحيح )
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 إشارة االستعداد  

 

عندما يتم تركيب جميع األرجل األربعة بشكل صحيح،  

 (.   سيتبع ذلك نغمة تأكيد مزدوجة )

 
 

جاهز لرفع    Raizerيشير التنبيه المزدوج إلى أن كرسي  

 الشخص. 

 

ضوء   اآلن  كرسي    LEDيتغير  جانب  على  الموجود 

Raizer    من األصفر إلى األخضر لتوضيح أن كرسي

Raizer  .جاهز للتشغيل 

  

 

 مسند الرأس 9-6

ننصح بدعم رقبة ورأس الشخص المراد رفعه ألنه قد يكون  

معظم   في  الرفع.  أثناء  منتصبة  الرأس  إبقاء  الصعب  من 

، ننصح بأن يقدم  Raizer IIالحاالت، فيما يتعلق بكرسي الرفع  

المساعد أيًضا يًدا داعمة أسفل رقبة الشخص أثناء عملية الرفع  

التحك بتشغيل جهاز  يقوم فيه  الذي  الوقت  باليد  في  بُعد  م عن 

 األخرى. 

 

ولكن في الحاالت التي يكون فيها من الضروري أو من الناحية  

العملية أن يستطيع المساعد استعمال كلتا يديه، يمكن أن يكون  

 مسند الرأس* عونًا كبيًرا.

المستلقي    الشخص  رقبة  تحت  ادفعه  الرأس،  مسند  لوضع 

  بحيث ينزلق بين مسندي الظهر. 
 

 
 *المعدات التكميلية 
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 تنبيهات قبل الرفع 9-7

 وضع الشخص 

مناسب   بشكل  موضوعة  الشخص  أكتاف  أن  من  تأكد 

كرسي   فوق    Raizerعلى  متقاطعتان  الذراعين  وأن 

نحو   ألسفل  الخلفية  األرجل  ستتحرك  حيث  الصدر، 

وقد    )↑( أعلى  السهم  على  الضغط  بمجرد  األرض 

الكتف/الذراعين في   بالشخص في حالة وجود  تصطدم 

 الطريق. 

 

 األرجل الخلفية 

األرجل   بين  المحتمل  السحق  من  احترس  فضلك  من 

إبقاء اليدين والقدمين على الخلفية واألرضية. تأكد من  

 مسافة آمنة من حركة األرجل. 

 

 األرجل األمامية  

وأن   معًا  الشخص  ساقي  تكون  أن  على  احرص 

الرجل   تحت  الوقوع  خطر  في  ليست  القدمين/الساقين 

األرجل   تتحرك  حيث  الكرسي،  رفع  عند  األمامية 

رفع   في  الكرسي  يبدأ  أن  قبل  األرض  نحو  األمامية 

 الشخص. 
 

 

 

 

 

تقم بتشغيل الكرسي ألعلى قبل أن تتأكد من أن أقدام الشخص و ذراعيه و يديه وأطرافه األخرى لن تتعرض    ال

 للخطر بحركات كرسي الرفع.! 
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 شخص الرفع  9-8

كرسي   .1 تشغيل  التحكم   Raizerيتم  لوحة  باستخدام 

التحكم عن   جهاز  طريق  أو عن  المقعد  على  الموجودة 

 بعد.

 
بعد   .2 عن  التحكم  جانب  جهاز  على  تجويف  في  موجود 

تحريره بضغطة   يمكن  بمغناطيس. حيث  المقعد ومثبت 

 خفيفة على الجزء العلوي من جهاز التحكم عن بعد. 

حتى ال تفقد جهاز التحكم عن بعد عند تحريره من    انتبه

 . 2-8)راجع قسم  Raizerكرسي 

 

جاهز اآلن لرفع الشخص. قبل البدء في    Raizerكرسي  .3

الرفع، تأكد من أن الشخص جاهز، وأعط  إنذار بأن الرفع 

 سيبدأ.

 

 

 

 

 

الرأس.   .4 بوضع مسند  أو  واحدة  بيد  الشخص  رقبة  ادعم 

بجهاز   أو  التحكم  بلوحة   )↑( أعلى  السهم  على  اضغط 

 التحكم عن بُعد. 

 
 *المعدات التكميلية 

 

اضغط على السهم أعلى )↑( حتى يصل الشخص إلى   .5

 الموضع المطلوب. 

 

تلقائيًا عند الوصول إلى أعلى    Raizerسيتوقف كرسي   .6

 موضع له ويكون الشخص في وضع الجلوس المستقيم.

 

 هل أنت جاهز؟
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 مالحظة: 

محمي من التشغيل عاليًا جًدا وبالتالي يتوقف    Raizerكرسي   

تشير  (،  تلقائيًا في أعلى موضع له. ستصدر نغمة تأكيد )

 قد وصل إلى أعلى موضع له.  Raizerإلى أن كرسي 

 

تدفع كرسي   جالًسا    Raizerال  ما  يكون شخص  عندما  أبًدا 

الخدوش على   عليه. تهدف عجالت األرجل فقط إلى تجنب 

 األرض فيما يتعلق بعملية الرفع. 

 

 ليس مصمًما لنقل األشخاص.  Raizerكرسي      
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 التفكيك  10

 

بتشغيل كرسي    هام!  دائًما  لـ كرسي    Raizerقم  التالي  التجميع  فسيكون  )وإال  التفكيك  قبل  األفقي  الوضع  على 

Raizer  .)مزعًجا 

 

في الوضع األفقي ويكون جاهًزا للفك، ضع جهاز التحكم عن بُعد في تجويفه على جانب    Raizerعندما يتم تشغيل كرسي  

في "استدعاء" جهاز    Raizerالمقعد. إذا تم فك جميع األرجل ولم يتم إعادة جهاز التحكم عن بعد إلى تجويفه، فسيبدأ كرسي  

 ن بعد في مكانه، ستتوقف نغمة التحذير. التحكم عن بُعد بنغمة تحذير )نغمة متذبذبة(. بمجرد وضع جهاز التحكم ع

بتشغيل كرسي   دائًما  )حتى    Raizerقم  األفقي  الوضع  على 

التجميع   فسيكون  )وإال  التفكيك  قبل  مميز(،  بصوت  يتوقف 

 مزعًجا(.  Raizerالتالي لكرسي 

 

(  4عن طريق سحب جميع األرجل )  Raizerيتم تفكيك كرسي  

 ( للخارج. 2ومساند الظهر )

 

ال تنس وضع جهاز التحكم عن بعد في تجويفه، وإال ستصدر  

 نغمة تحذير متذبذبة عند فك جميع األرجل. 

 

، يمكن تخزين جميع األجزاء في  Raizerعند تفكيك كرسي  

 حقيبة النقل. 
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 Raizerشحن كرسي  11

( باللون األخضر عندما تكون  LEDالبطارية )يضيء مؤشر  

 البطارية مشحونة بالكامل. 

 

( البطارية  مؤشر  أن  LEDيومض  ليوضح  األحمر  باللون   )

أقل من   البطارية  % وأنه يجب إعادة شحن كرسي  10سعة 

Raizer . 

 

 مالحظة: 

 يضيء المؤشر فقط عندما يكون كرسي الرفع مشغاًل. 
         

 

 يوجد مقبس الشاحن في نفس مكان زر التوقف األحمر. 

 

قم بإزالة زر التوقف ووصل كابل الشاحن في المقبس.    .1

يمكن تثبيت القابس بمغناطيس بحيث يستقر في مكانه من  

 تلقاء نفسه.

 

كرسي   .2 على  الموجود  بالمقبس  المرفق  الشاحن  أوصل 

Raizer . 

 

 
 المرفق.  USBأو استخدم كابل 

 

كابل    مالحظة: باستخدام  الشحن  أطول    USBيستغرق  وقتًا 

  بكثير من الشاحن. 
 

 

 

ساعات على األقل قبل استخدامه ألول مرة، كما هو مطلوب وبحد أدنى كل    6لمدة  Raizerيجب شحن كرسي 

رفعة    40دقيقة شحن كافية لرفعة واحدة. الشحنة الكاملة تعطي تقريبًا    15-10أشهر )بالشاحن المرفق(. تقريبا    6

 عدد الرفعات في درجات الحرارة المنخفضة.  خفيضفي درجة حرارة الغرفة. سيتم ت 

 مؤشر البطارية 
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 الصيانة  12

 التنظيف  12-1

 

 ال يجوز إجراء التنظيف العام إال باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش معصورة جيًدا.  هام! 

 

ليس مقاوًما للماء وبالتالي يجب عدم غمره في الماء أو شطفه بالماء الجاري. ومع ذلك، فمن المقبول تنظيف    Raizerكرسي  

 بقطعة قماش مبللة.  Raizerكرسي 

 

 

 يجب عدم 
 بالماء  Raizerشطف كرسي 

 يجب عدم 
 في الماء   Raizerغمر  كرسي  

 

 الخاص بك باستخدام المطهرات التالية الموصى بها:  Raizerيمكنك تطهير كرسي 

 % )حد أقصى( )بيروكسيد الهيدروجين المخفف( Aq . 1.0بيروكسيد الهيدروجين 

 حجم/حجم%. كحول  85-70 المنتجات القائمة على اإليثانول  

 9قيمة درجة حموضة بحد أقصى     محاليل الصابون  

 

 

مياه شطف قوية أو مياه جارية، فقد يسبب ذلك تلفًا دائًما في  و  ف بضغط مرتفع أال تستخدم أبًدا منظ

 كرسي الرفع. 

 الصيانة الميكانيكية  12-2

فقط فيما يتعلق بفحص الخدمة السنوي المنتظم. يجب أن يقوم بذلك فني    Raizerعادةً ما تتم إجراء الصيانة الميكانيكية لكرسي  

 . 13خدمة مؤهل وفقًا للقسم 

 في حالة حدوث أخطاء غير متوقعة أو أصوات غير عادية، اتصل بموزعك على الفور. 

 انة حقائب النقلصي 12-3

يمكنك تطهير  Yدرجة مئوية    30يمكن تنظيف حقائب النقل المرفقة بقطعة قماش معصورة جيًدا أو في الغسالة بحد أقصى  

 حجم/حجم%.   85-70األكياس باستخدام المطهرات القائمة على الكحول بتركيز 

 

 

 درجة مئوية  30يغسل بحد أقصى.  

 

 المالبس ممنوع التجفيف بمجفف 

 

 ممنوع الكي  

 

 ممنوع استخدام المبيض
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 إقران جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال )جهاز التحكم عن بعد(  12-4

 .11مشحونة بالكامل، انظر القسم  Raizerيجب أن تكون بطارية كرسي  .1

 10تلقائيًا بعد   Raizerإما باستخدام زر تشغيل/إيقاف أو انتظار إيقاف تشغيل كرسي  Raizerيجب إيقاف تشغيل كرسي   .2

 دقائق بدون نشاط. 

  5وقت واستمر في الضغط عليهما لحوالي  اضغط على السهمين أعلى )↑( وأسفل )↓( بجهاز التحكم عن بُعد في نفس ال  .3

يبدأ مؤشر   بعد اآلن في وضع   LEDثواٍن حتى  التحكم عن  بُعد في الوميض ببطء. جهاز  التحكم عن  للتحكم في جهاز 

 التنصيب لمدة دقيقتين. 

هم أعلى/أسفل  خالل هذين الدقيقتين، قم بتشغيل كرسي الرفع الذي تريد إقرانه/ربطه بجهاز التحكم عن بعد بالضغط على أس  .4

 )↑/↓( على جانب الكرسي في نفس الوقت. 

 للتحكم في جهاز التحكم عن بعد يصبح مقترنًا/مرتبًطا بكرسي الرفع عندما يتوقف عن الوميض. LEDمؤشر  .5

 أعاله.  5إلى  1اختبر النظام للتأكد من االقتران تم بشكل صحيح؛ إذا لم يكن كذلك، كرر الخطوات من  .6

 

 

 

 جهاز اإلرسال واالستقبال: إعادة ضبط 

 ، قم بما يلي: Raizerإلعادة ضبط جهاز التحكم عن بعد بحيث ال يكون مقترنًا/مرتبًطا بكرسي  

 

  LEDثوان حتى يبدأ مؤشر    5اضغط على السهمين أعلى )↑( وأسفل )↓( في نفس الوقت واستمر في الضغط عليهما تقريبًا   .1

 للتحكم في الوميض ببطء.  

 

 ن بعد اآلن في وضع التنصيب لمدة دقيقتين. جهاز التحكم ع 

  في غضون الدقيقتين، قم بتنفيذ التسلسل التالي:  .2

 

 اضغط: أعلى )↑(، أعلى )↑(، أسفل )↓(، أسفل )↓(، أعلى )↑(، أسفل )↓(، أعلى )↑(، أسفل )↓( 

 

 . Raizerا بكرسي للتحكم في الوميض بسرعة، لم يعد جهاز التحكم عن بعد مرتبًطا/مقترًن  LEDعندما يبدأ مؤشر 

 

 بدال من ذلك: 

الضغط على   يمكنك  مفتوًحا،  بعد  التحكم عن  جهاز  كان  إذا 

 "إعادة تعيين" الستعادة الحالة األولية. 
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 جهاز التحكم عن بعد  12-5

 

 في جهاز التحكم عن بعد.   CR2032تركيب بطارية 

 

 
 من أجل ضمان وظيفة موثوقة، بدل البطارية كل عامين 

 
 كن حذًرا حتى ال تبتلع البطارية الشبيهة بالعملة المعدنية 

 
 حافظ على البطاريات بعيًدا عن متناول األطفال الصغار. إذا ابتلع طفل بطارية، استشر الطبيب على الفور 

 

الكهربائية أو اإللكترونية بنفايات منزلية غير مصنفة. عند التخلص من ال تتخلص من البطاريات أو المعدات  

 هذا الجهاز، تأكد من االمتثال للقوانين واللوائح المحلية. 

 

 

 استبدال بطارية جهاز التحكم عن بعد: 

 

 (Torx TX 6فك البرغي ) .1 .1

 في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بعد. 

 الخلفية قم بإزالة اللوحة  .2

 بدل البطارية  .3

 أعد تركيب اللوحة الخلفية وتأكد من أن جهاز التحكم  .4

 عن بعد يعمل بشكل صحيح.
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 فحوصات الخدمة  13

سنوات، شريطة الحفاظ على المنتَج وفقًا إلرشادات الشركة    5في ظل ظروف التشغيل العادية، يمكن توقع عمر خدمة أكبر من  

شهر واحد(    - ، نوصي بإجراء فحوصات سنوية روتينية )+/12  المنِتجة. باإلضافة إلى الصيانة العامة الموضحة في القسم 

 يقوم بها فني خدمة مؤهل. 

 

بالنسبة للنماذج المزودة بمؤشر الخدمة األوتوماتيكي النشط،   

يحين    Raizerسيبدأ كرسي   في وميض رسالة خدمة عندما 

( مسموع  تنبيه  إعطاء  سيتم  كما  الخدمة.  فحص  (  وقت 

 الخدمة قد حان. كتذكير بأن وقت فحص 

 

الملصق على    فإن  األوتوماتيكي  الخدمة   مؤشر  تعطيل  حالة  يف

بذلك يعلمك    مع   الخدمة  فترات   ترتيب  ويمكن  ،المنتج سوف 

 . تقديرك حسب   المحلي موزعال

 

هذه الخدمة،    Raizerسيقدم الموزع الذي اشتريت منه كرسي  

فأنت   آخر،  خدمة  مزود  استخدام  في  ترغب  كنت  إذا  ولكن 

كرسي   مالك  فني    Raizerبصفتك  أن  ضمان  عن  مسؤول 

 الخدمة المختار مؤهل بشكل مناسب في المنتج المعني.

 

 

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

 

 

 
 

ألسباب تتعلق بالسالمة، من المهم جًدا الحفاظ على عمليات  

أو   الفحص  عمليات  إجراء  عدم  ألن  نظًرا  تلك،  الفحص 

إصابات   حدوث  إلى  يؤدي  قد  صحيح  غير  بشكل  إجراؤها 

 شخصية. 

 

يجب تسجيل جميع عمليات فحص الخدمة التي يتم إجراؤها   

 . 14 في سجل الخدمة، راجع المثال في القسم
 

 

  

https://www.liftup.dk/en/distributors/
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 سجل الخدمة  14
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 والملحقات.قطع الغيار  15

 

من المهم استخدام قطع الغيار األصلية فقط. ال يجوز استبدال األجزاء إال بواسطة فني خدمة مؤهل. قد يؤدي    هام!

استخدام قطع غيار غير أصلية إلى إبطال الحق في الشكوى. عالوة على ذلك، قد تتعرض سالمة المنتج للخطر،  

 مما قد يشكل خطًرا على السالمة الشخصية. 

 

لمزيد من التفاصيل حول قطع الغيار والخدمة، يرجى التواصل مع أحد وكالئنا على  

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

 

 

 

 

 

 

 

 استكشاف األخطاء وإصالحها 16

 

 

 
نقدم على موقعنا بعض مقاطع الفيديو المفيدة التي ستزودك بمعلومات عن اإلنذارات/اإلشارات واستكشاف األخطاء  

 : Raizerوإصالحها وتجميع وتفكيك كرسي  

 guide/-video-ccessories/raizerhttps://www.liftup.dk/en/products/a 

 

 

 
 

 

 

  

https://www.liftup.dk/en/distributors/
https://www.liftup.dk/en/products/accessories/raizer-video-guide/
https://www.liftup.dk/en/products/accessories/raizer-video-guide/
https://www.liftup.dk/en/products/accessories/raizer-video-guide/
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 الرسم البياني الكهربائي   17
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 التخلص من المنتج  18

من واجب المالك التخلص من المنتج وفقًا للوائح المعمول بها في ذلك الوقت. يرجى مالحظة أن وحدة التحكم وجهاز التحكم  

 منفصل. عن بعد يحتويان على بطاريات، والتي يجب التخلص منها بشكل 

 

 

 مالحظة:  

ال تتخلص من البطاريات أو األجهزة الكهربائية أو اإللكترونية بنفايات منزلية غير مصنفة. عند التخلص من هذا   

 الجهاز، تأكد من االمتثال للقوانين واللوائح المحلية. 

 

 ضع في اعتبارك االتصال بموزعك للحصول على المساعدة في التخلص من المنتج. 

 

 

 

 

 الشكوى حق  19

 يشمل حق الشكوى القواعد المعمول بها في أي وقت فيما يتعلق بالحق في الشكوى. 

 

 . Liftupالحق الكامل في تقديم شكوى على قطع الغيار لمدة عامين بشرط أن يكون المنتج مسجالً لدى  Liftupتقدم 

 

 
 

   :يرجى قراءة المزيد عن هذا في شروط البيع والتسليم 

 conditions/-ftup/generalli-https://www.liftup.dk/en/about 

 
 إذا لم يتم الحفاظ على فحوصات الخدمة المحددة، فقد يتم فقدان حق الشكوى.  مالحظة:

https://www.liftup.dk/en/about-liftup/general-conditions/
https://www.liftup.dk/en/about-liftup/general-conditions/
https://www.liftup.dk/en/about-liftup/general-conditions/
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الفشل في إجراء هذه الفحوصات قد يكون له أيًضا عواقب وخيمة على سالمة المنتج. يقع على عاتق العميل ضمان االمتثال  

 لهيئة بيئة العمل الدنماركية.  14§ 1109األوقات. راجع األمر التنفيذي لفحوصات الخدمة المحددة في جميع 

 

 

 

 

 

 

 الجديد!  Raizerاستمتع بكرسي 

 
 مع أطيب التحيات، 

 Liftup A/S 
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