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معلومات عامة
تهانينا على شرائك كرسي .Raizer M
هذا هو دليل المستخدم األصلي لكرسي الرفع  .Raizer Mفيما يلي نستخدم مصطلح  Raizerلكرسي  ،Raizer Mإذا لم تتم
اإلشارة إلى أي شيء آخر على وجه التحديد.
في األقسام األولى من دليل المستخدم هذا ،نقدم لك معلومات متنوعة تتعلق بكرسي  Raizerالخاص بك مثل شروط االستخدام
وتعليمات السالمة وما إلى ذلك.

اقرأ دليل المستخدم بعناية قبل االستخدام.
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 .1مقدمة
تم تصميم كرسي  Raizerبشكل أساسي لالستخدام في المنازل
الخاصة .إذا كنت تنوي استخدام كرسي  Raizerفي إعدادات أخرى،
فيجب عليك االتصال بوكيلنا للحصول على معلومات حول الخدمة.
من المهم قراءة هذا الدليل قبل استخدام كرسي
.Raizer
ال تستخدم كرسي  Raizerمطلقًا لرفع شخص إذا كنت تشك في أن
الشخص قد أصيب بطريقة قد تؤدي فيها عملية الرفع إلى تدهور
صحة الشخص.
إن كرسي  Raizerهو كرسي رفع متحرك يساعد الشخص
المستلقي على القيام إلى وضع الوقوف تقريبًا في دقائق قليلة .يمكن
تشغيل كرسي  Raizerبواسطة شخص واحد فقط.

لتشغيل كرسي الرفع ،يجب تجميع كرسي  Raizerحول الشخص الطريح (راجع القسم  .)11يمكن بعد ذلك تشغيله باستخدام
مقبض الذراع .يمكن رفع الشخص الطريح إلى وضعية الجلوس أو الوقوف تقريبًا استعدادًا لالنتقال.

1.1

النسخة اإللكترونية

نحن نقدم إصدارات عبر اإلنترنت من دليل المستخدم باإلضافة إلى األدلة السريعة والتي يمكن الوصول إليها دائ ًما عن طريق
مسح رمز  QRأدناه أو من موقعنا على اإلنترنت:
https://www.liftup.dk/en/products/accessories/raizer-m-user-manuals/

امسح لفتح أو تنزيل دليل المستخدم أو
الدليل السريع
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 إعالن المطابقة من االتحاد األوروبي.2

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

03.01  إصدارRAIZER® M – AR  كرسي- دليل المستخدم

 وسم المعدات.3

أدخل نسخة من
 هناCE عالمة شهادة
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 .4تعليمات االستخدام
يجب استخدام كرسي  Raizerفقط إلحضار الشخص المستلقي على األرض إلى وضع الجلوس أو الوقوف تقريبًا إذا كان
الشخص غير قادر على القيام بذلك بنفسه .قد يحتاج الشخص إلى االنتقال من هذا الوضع .يجب وضع غطاء صحي أو إحدى
أشكال النسيج على المقعد/مسند الرأس إذا كان الشخص المراد رفعه ال يرتدي مالبس في المناطق التي تتالمس مباشرة مع
كرسي .Raizer

األجزاء المتحركة :احرص على عدم سحقها .يجب قراءة دليل المستخدم بعناية قبل االستخدام .يجب دائ ًما
إجراء عمليات فحص الخدمة بواسطة فني خدمة مؤهل .مالك الجهاز ملزم بصيانته حسب دليل الصيانة
في القسم  . 13يمنع منعا باتا تعديل المنتج ألن ذلك قد يعرض السالمة الشخصية لألشخاص للخطر.
قد تكون أجزاء كرسي  Raizerساخنة أو باردة للمس في حالة تخزينها في مقصورة األمتعة في سيارة
أو في ضوء الشمس المباشر .يرجى اعتبار هذا قبل استخدام الجهاز.

قدرة الرفع :أقصى وزن  150كجم ( 330رطالً).

ال تدفع أو تنقل كرسي الرفع أثناء جلوس الشخص عليه.

ال تقف على كرسي الرفع.

ال تغمره أبدًا في الماء.

اقرأ دليل المستخدم بالكامل قبل استخدام كرسي الرفع.

ً
جاهزا للرفعة التالية.
قم دائ ًما بتشغيل كرسي  Raizerإلى الوضع األفقي بعد االستخدام لتركه
 Liftup A/Sتضمن أن المنتج آمن لالستخدام طالما يتم استخدامه بطريقة معقولة ومتوقعة .إذا أظهر
المنتج أي عالمة مرئية أو أي عيوب ،فال ينبغي استخدام المنتج وقد ال يعتبر آم ًنا لالستخدام أو االرتقاء
إلى معايير األداء العادية والموثوقية والمتانة المتضمنة .وبالتالي ،ال يمكن تحميل شركة Liftup A/S
المسؤولية عن االستخدام غير السليم أو عما يحدث إذا كنت تستخدم المنتج بشكل مختلف عن الطريقة
المقصودة.
كثيرا
قد يصبح كرسي الرفع غير مستقر إذا تم دفعه ألعلى جدًا بحيث تقترب األرجل األمامية والخلفية
ً
من بعضهما (يجب أال تقل المسافة بين العجالت عن  55سم 22/بوصة).
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 .5تعليمات األمان
5.1

تجنب اإلصابة الشخصية
على الرغم من أن كرسي  Raizerيأتي مزودًا بميزات أمان مختلفة ،احرص دائ ًما على توخي الحذر إذا كان
هناك أشخاص أو حيوانات بالقرب منك ،حيث قد يؤدي ذلك عن غير قصد إلى خطر السحق.
ال تسمح لألطفال أبدًا باللعب بكرسي .Raizer
قد تكون أجزاء كرسي  Raizerساخنة أو باردة للمس في حالة تخزينها في مقصورة األمتعة في سيارة أو في
ضوء الشمس المباشر .يرجى اعتبار هذا قبل استخدام الجهاز.

5.2

الحمل الزائد

لتجنب تلف الجهاز في حالة الحمل الزائد (بحد أقصى  150كجم 330/رطالً) ،تم تزويد كرسي  Raizerبمحدد عزم يوقف
كرسي الرفع عند تحفيزه .في حالة الحمل الزائد ،سيدور مقبض الذراع دون رفع الكرسي.
إذا كان هناك حمل زائد بشكل كبير عند استخدام  Raizerوتنشيط نظام حماية الحمل الزائد( ،فلن يعمل دوران قبضة ذراع
التدوير) ,قد تنخفض قدرة رفع  Raizerبشكل بسيط لمدة تصل إلى ساعة واحدة بعد االستخدام.

5.3

السالمة الشخصية

•

لتجنب اإلصابة الشخصية ،ال يُسمح باستخدام كرسي الرفع عندما يكون شخص ما أو شيء ما معرضًا لخطر السحق أو
القطع أو السقوط أو االنزالق أو ما شابه.

•

من المهم التأكد من أن الكرسي يمكنه التحرك دون تعريض أي شخص أو أي شيء للخطر.

•

حذرا جدًا عندما يكون هناك أطفال وأشخاص معاقون جسديًا أو عقليًا على الكرسي أو بالقرب منه ،حيث ال يمكن دائ ًما
كن ً
توقع أن تكون هذه المجموعات قادرة على التنبؤ بالعواقب المحتملة لتحركاتها.
ال ت ُ َح ِّمل على الكرسي أبدًا أكثر من  150كجم 330/رطالً المذكورة على الفتة التحميل باعتبارها أقصى حمولة.

•

5.4

المعاملة

يمكن نقل كرسي  Raizerفي العبوة المتوفرة .يمكن حمل المقعد في المقبض الفيروزي .يمكن نقل مساند الظهر واألرجل
بشكل منفصل في العبوة المتوفرة.
إذا تم شراء كرسي  Raizerبمرافق تخزين إضافية ومعدات معاملة ،فيرجى االطالع على الدليل المرفق مع الجهاز المعني.
ال تعرض كرسي  Raizerلضربات شديدة أو صدمات ألن ذلك قد يؤثر على وظائف المنتج.

ال تستخدم مطلقًا منفث الضغط العالي لشطف الكرسي.
ال تغمر كرسي  Raizerفي الماء ،فقد يؤدي ذلك إلى إتالف المنتج.
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 .6التخلص من المنتج
من واجب المالك التخلص من المنتج وفقًا للوائح الوطنية والدولية والمحلية المعمول بها في ذلك الوقت.
اتصل بموزعك للحصول على مساعدة في التخلص من المنتج.

 .7حق الشكوى
لديك الحق في تقديم شكوى بشأن منتج به عيوب أو أخطاء كانت موجودة عند بيع المنتج .الحق في الشكوى ساري لمدة عامين
ويشمل عيوب التصنيع والعيوب المادية.
يجب توجيه حق الشكوى إلى الموزع الذي اشتريت منه المنتج ،ويجب أن يدير الموزع جميع المعلومات المتعلقة بخدمات
الضمان.
تقدم  Liftupالحق الكامل في تقديم شكوى على قطع الغيار لمدة عامين بشرط أن يكون المنتج مسجالً لدى Liftup
)(http://lpr.liftup.dk/



يرجى قراءة المزيد عن هذا في شروط البيع والتسليم:
https://www.liftup.dk/en/about-liftup/general-conditions/
هام!
قد يتم فقدان حق الشكوى وضمان المصنع إذا تم استخدام قطع غيار غير أصلية لكرسي  .Raizerعالوة على
خطرا على السالمة الشخصية.
ذلك ،قد تتعرض سالمة المنتج للخطر ،مما قد يشكل
ً
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دليل المستخدم

في األقسام التالية ،ستجد المعلومات ذات الصلة مثل
المواصفات الفنية وتنبيهات قبل االستخدام واألداء الوظيفي.
يرشدك دليل المستخدم بعد ذلك خالل التجميع والتشغيل
باإلضافة إلى تفكيك كرسي .Raizer

 .1مقعد
 .2مقبض الذراع
 .3مسند الظهر
 .4أرجل
 .5حزام األمان
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 المواصفات الفنية.8
رسومات األبعاد

8.1
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8.2

المواصفات

 1دقيقة  5/دقيقة
دورة العمل:
األبعاد (الطول × العرض × االرتفاع) :الوقوف  1274 × 880 × 540مم 50,16 × 34,65 × 21,26/بوصة
االستلقاء  277 × 880 × 1322مم 10,91 × 34,65 × 52,05/بوصة
المقعد  7,2كجم 15,9/رطالً  +األرجل ومسند الظهر  5,2كجم 11,5/رطل
الوزن:
= إجمالي  12,4كجم  27,4 /رطل
أقصى قدرة  150كجم 330/رطل
قدرة الرفع:
 4-1دقيقة
وقت الرفع:
 5+درجة مئوية إلى 40 +درجة مئوية 41/درجة فهرنهايت إلى  104درجة
درجة حرارة العمل:
فهرنهايت
بحد أدنى  5سنوات 1000/رفعة على أقصى حمل
عمر الخدمة المتوقع:
المقعد :بولي كربونات ABS +
المواد:
مساند الظهر :بولي كربونات ABS +
األرجل :ألومنيوم

نحن نحتفظ بالحق في إجراء تعديالت فنية

8.3

براءات االختراع وتسجيل التصميم
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

13
Liftup A/S | Hagensvej 21 | DK-9530 Støvring | Denmark | T: + | 20 30 86 96 45M: support@liftup.dk | www.liftup.dk

دليل المستخدم  -كرسي  RAIZER® M – ARإصدار 03.01

 .9قبل االستخدام
هام!
ال تستخدم كرسي  Raizerمطل ًقا لرفع شخص إذا كنت تشك في أن الشخص قد أصيب بطريقة قد تؤدي بها
الرفعة إلى تدهور صحة الشخص .تأكد دائ ًما من عدم وجود عيوب في جهاز كرسي  Raizerقبل استخدامه.
ً
جاهزا للرفعة التالية.
تأكد دائ ًما من وضع كرسي الرفع في وضع أفقي وتركه
يجب وضع غطاء صحي أو إحدى أشكال النسيج على المقعد إذا كان الشخص المراد رفعه ال يرتدي مالبس
في المناطق التي تتالمس مباشرة مع كرسي .Raizer
إذا كان المنتج معيبًا بصورة واضح بأي شكل من األشكال ،فال تستخدمه .ال يمكن اعتباره آم ًنا لالستخدام أو
يرتقي إلى مستوى االستخدام العادي ،بما في ذلك الجودة والحالة والمتانة.
هذا يعني أنه ال يمكن تحميل  Liftupالمسؤولية عن أي استخدام غير الئق أو عما قد يكون نتيجة للتطبيق غير
المناسب للمنتج.

 .10األداء الوظيفي
إن كرسي  Raizerهو كرسي رفع متحرك يرفع الشخص الطريح ألعلى إلى وضع الوقوف تقريبًا في دقائق قليلة .يمكن
تشغيله بواسطة مساعد واحد.

لتشغيل كرسي الرفع ،يجب تجميع كرسي Raizerحول الشخص الطريح .يمكن بعد ذلك تشغيله باستخدام مقبض الذراع .يمكن
رفع الشخص الطريح إلى وضعية الجلوس أو الوقوف تقريبًا استعدادًا لالنتقال.

يمكن أن يعمل مقبض الذراع من كال جانبي كرسي .Raizer
اتبع اتجاه السهم لرفع الشخص.
أدر المقبض في االتجاه المعاكس عند دفع كرسي Raizer
إلى أسفل لتخزينه بعيدًا.
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 .11التجميع والتشغيل

i

باإلضافة إلى دليل المستخدم هذا ،مرفق مع كرسي  Raizerالخاص بك ،ستجد ً
دليال سريعًا يحتوي على توجيهات
سهلة القراءة.

 11.1وضع المقعد

.1

.2
.3
.4

يجب أن يكون الشخص الطريح مستلقيًا على
ظهره/ظهرها .يمكنك وضع وسادة تحت رأس الشخص
لمزيد من الراحة.
ضع المقعد على األرض بجانب الشخص المستلقي.
ارفع الفخذين بزاوية.
ادفع المقعد بعناية تحت الفخذين.

مالحظة!
يجب أن تكون الخطوط المطاطية الخضراء متجهة عكس
الفخذين واألرداف.

 11.2تركيب أحزمة المقاعد
إذا لم يكن حزام المقعد مثبتًا بالفعل على مسند الظهر ،فقم بتركيبه عن طريق دفع التركيب ألسفل على خط مسند الظهر بحركة
منزلقة .يمكن تركيب التركيب من كال الطرفين (انظر الرسوم التوضيحية).
يمكن توفير أحزمة إضافية عند الطلب (معدة اختيارية) .استخدم كرسي  Raizerفقط عندما يكون حزام األمان مثبتًا حول
الشخص المستلقي.
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 11.3تركيب مساند الظهر
مالحظة! مسندي الظهر متطابقين ويمكن تركيبهم في أي تسلسل!

مساند الظهر في المقعد
ارفع الشخص بحرص من كتفه مع دفع خفيف إلى
الكوع .يدخل مسند الظهر بطقطقة في موضعه بحركة
منزلقة .سيتم سماع طقطقة مميزة عند تركيب مسند
الظهر بشكل صحيح.

يجب أن يكون رمز التحذير األحمر مخفيًا بالكامل في
الفتحة عندما يتم تركيب مسند الظهر بشكل صحيح.
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 11.4تركيب األرجل
مالحظة! األرجل األربعة متطابقة ويمكن تركيبها في أي تسلسل.

األرجل في المفصل الدوار
أدخل الرجل بعناية حتى تستقر بطقطقة في مكانها.
سيصدر صوت طقطقة مميزة عندما يتم تثبيت الرجل
بشكل صحيح.

األرجل في الجزء السفلي من المقعد
أدخل الرجل بعناية حتى تستقر بطقطقة في مكانها.
سيصدر صوت طقطقة مميزة عندما يتم تثبيت الرجل
بشكل صحيح.

كرر اإلجراء على الجانب اآلخر.

تحذير!
يجب دائ ًما أن يكون حزام األمان مثبتًا أثناء الرفعات .ال توجه
أبدًا حزام األمان أسفل األرجل الخلفية لكرسي  ،Raizerفقد
يتسبب ذلك في سحق الشخص( .ومع ذلك ،سينكسر مشبك
حزام األمان قبل حدوث أي ضرر شخصي).

17
Liftup A/S | Hagensvej 21 | DK-9530 Støvring | Denmark | T: + | 20 30 86 96 45M: support@liftup.dk | www.liftup.dk

دليل المستخدم  -كرسي  RAIZER® M – ARإصدار 03.01
 11.5تركيب مقبض الذراع

يمكن تركيب مقبض الذراع من أي جانب .أدخل مقبض الذراع
من الجانب األكثر مالءمة للمساعد.

 11.6مسند الرأس
ننصح بدعم رقبة ورأس الشخص المراد رفعه ألنه قد يكون
من الصعب إبقاء الرأس منتصبة أثناء الرفع .في معظم
الحاالت ،فيما يتعلق بكرسي الرفع  ،Raizer Mننصح
باستخدام مسند رأس* ألنه يريح المساعد من الجهد المبذول
لدعم رأس الشخص الطريح عند القيام بالرفع .قد يقدم المساعد
أيضًا يدًا داعمة أسفل رقبة الشخص أثناء عملية الرفع..
لوضع مسند الرأس ،ادفعه تحت رقبة الشخص المستلقي بحيث ينزلق بين مسندي الظهر.

*المعدات التكميلية

 11.7تنبيهات قبل الرفع
يجب أن تكون ذراعي الشخص متقاطعتين فوق الصدر والساقين معًا قبل البدء في الرفع .قم بتشغيل الكرسي ألعلى بمجرد
التأكد من أن أقدام الشخص أو ذراعيه أو يديه أو أطرافه األخرى لن تتعرض للخطر بحركات كرسي الرفع.
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 11.8أداء عملية الرفع
 .1يمكن تشغيل كرسي  Raizerعن طريق مقبض الذراع.
يمكن أن يعمل مقبض الذراع من كال جانبي كرسي
 .Raizerاتبع اتجاه السهم لرفع الشخص .أدر المقبض
في االتجاه المعاكس عند دفع كرسي  Raizerإلى أسفل
لتخزينه بعيدًا.

 .2استمر في الرفع حتى يجلس الشخص في وضع مستقيم،
وكال القدمين مسطحتين على األرض .تأكد من تحرير
حزام األمان قبل أن يتحرك الشخص بعيدًا عن كرسي
.Raizer

كثيرا من
قد يصبح كرسي الرفع غير مستقر إذا تم دفعه ألعلى جدًا بحيث تقترب األرجل األمامية والخلفية
ً
بعضهما (يجب أال تقل المسافة بين العجالت عن  55سم 22/بوصة).

ال تدفع أو تنقل كرسي الرفع أثناء جلوس الشخص داخله .العجالت ليست مصممة لنقل األشخاص.

ال تقف على كرسي الرفع
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 .12التفكيك

هام!
ً
جاهزا للرفعة التالية.
قم بلم كرسي  Raizerواتركه

أزل مساند الظهر واألرجل عن طريق سحبها للخارج.

بمجرد تفكيك كرسي  ،Raizerقم بتخزين جميع األجزاء في
العبوة المتوفرة.
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 .13الصيانة
 13.1التنظيف
هام!
ال يجوز إجراء التنظيف العام إال باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش معصورة جيدًا.
يمكنك تطهير كرسي  Raizerالخاص بك باستخدام المطهرات القائمة على اإليثانول ( 85-70حجم/حجم.%
كحول) .ال تستخدم مطلقًا مياه جارية أو منظفًا عالي الضغط ،فقد يسبب ذلك تلفًا دائ ًما في كرسي الرفع.

 13.2فحوصات الخدمة
تم تصميم كرسي  Raizerبشكل أساسي لالستخدام في المنازل الخاصة .باستخدامه في المنازل الخاصة ،لن يحتاج كرسي
 Raizerإلى الصيانة في عمره المتوقع .ومع ذلك ،نوصي بإجراء فحص واختبار تحميل قبل انتهاء فترة الضمان (سنتان)،
راجع قسم  ،7وبعد ذلك كل عامين ،ال سيما في الحاالت التي يتم فيها استخدام كرسي  Raizerبشكل متكرر (عدة مرات في
األسبوع) ،لضمان االستخدام اآلمن والخالي من المشاكل.
إذا كنت ترغب في استخدام كرسي  Raizerفي أماكن أخرى خارج المنازل الخاصة ،فينبغي عليك االتصال بوكيلنا للحصول
على معلومات حول الخدمة./https://www.liftup.dk/en/distributors :
في حالة حدوث أخطاء غير متوقعة أو أصوات غير عادية ،اتصل بموزعك على الفور إلصالح الخطأ.
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 .14قطع الغيار والملحقات.
هام! من المهم استخدام قطع الغيار األصلية فقط .ال يجوز استبدال األجزاء إال بواسطة فني خدمة مؤهل .قد يؤدي
استخدام قطع غيار غير أصلية إلى إبطال الحق في الشكوى .عالوة على ذلك ،قد تتعرض سالمة المنتج للخطر،
خطرا على السالمة الشخصية.
مما قد يشكل
ً
نشير إلى مكان الشراء لمزيد من التفاصيل حول قطع الغيار والملحقات.
يرجى الرجوع إلى موقعنا على اإلنترنت للحصول على معلومات إضافية حول قطع الغيار والملحقات
(www.raizer-m.com).

 14.1قطع الغيار
الوصف

رقم القطعة

 .1مقعد

-

 .2مقبض الذراع

105060

 .3مساند الظهر

107373

 .4أرجل

107647

 .5حزام األمان

107250

 14.2الملحقات
الوصف

رقم القطعة

مسند الرأس*
عربة
عجلة ثالثية للعربة ،قطعتين.
سنادة دراجة للعربة ،طقم
غطاء صحي ،يمكن التخلص منه،
 10قطع.
حقيبة حمل،
تشمل .دليل إرشاد سريع
غطاء للمقعد
طقم سنادة الجدار
حزام أمان (إضافي)

107464
107273
103314
103313
103741
107746
107240
107693
107250

*في معظم الحاالت ،فيما يتعلق بكرسي الرفع كرسي  ،Raizer Mننصح باستخدام مسند رأس* ألنه يريح المساعد من الجهد
المبذول لدعم رأس الشخص الطريح أثناء عملية الرفع .إذا كنت كمساعد غير واثق من أن الشخص المراد رفعه قادر على
إبقاء رأسه منتصبة أثناء الرفع ،ننصح باستخدام مسند رأس دائ ًما.
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 .15استكشاف األخطاء وإصالحها
الخطأ
ال يعمل كرسي  Raizerعند يكون
مدارا
مقبض الذراع
ً
بعد الحمل الزائد ،قد تنخفض قدرة الرفع
بشكل بسيط لمدة تصل إلى ساعة واحدة

السبب
كرسي  Raizerمح ّمل فوق طاقته.

الحل
أزل الحمل من على كرسي - Raizer
أو يمكنك محاولة تدوير مقبض الذراع
بشكل أبطأ.

ال يمكن تجميع كرسي  Raizerعندما
يكون مستلقيا ً على األرض.

لم يتم تجميع كرسي  Raizerبعد آخر
استخدام له.

جمع كرسي  Raizerإلى الموضع
الصحيح ،انظر القسم .12

استمتع بكرسي  Raizerالجديد!
مع أطيب التحيات،
Liftup A/S
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