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Informação geral
Muito obrigado pela aquisição da Raizer M.
Este é o manual do utilizador original da sua nova cadeira elevatória Raizer M. Doravante, usamos
o termo Raizer para Raizer M, se nada mais for especificamente indicado.
Nas primeiras secções deste manual do utilizador, apresentamos várias informações relacionadas
com a sua Raizer, como termos de utilização, instruções de segurança, etc.

Leia atentamente o manual do utilizador antes da utilização do
produto.
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1. Prefácio
Esta cadeira elevatória Raizer foi concebida
principalmente para uso em residências
particulares. Se pretende usar a Raizer noutras
configurações, entre em contacto com o nosso
revendedor para obter informações sobre o
serviço.
É muito importante ler este manual
antes de usar a Raizer.
Nunca use a Raizer para levantar uma pessoa que
suspeite ter-se aleijado de uma forma que o
procedimento de elevação possa piorar o bemestar da pessoa..
A Raizer é uma cadeira elevatória móvel para ajudar
uma pessoa caída a levantar-se até quase à posição
vertical em alguns minutos. A Raizer pode ser
operada apenas por uma pessoa.
Para operar a cadeira elevatória, a Raizer deve ser montada perto da pessoa caída (veja secção
11). Esta pode então ser operada usando a manivela. A pessoa caída pode ser levantada até uma
posição sentada ou quase em pé, pronta para ser transferida.

1.1

Versão eletrónica

Oferecemos versões online do manual do utilizador, bem como os guias rápidos que podem
sempre ser acedidos lendo o código QR abaixo ou no nosso site:
https://www.liftup.dk/en/products/accessories/raizer-m-user-manuals/

Leia para abrir ou transfira
o manual do utilizador ou
guia rápido
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2. Declaração de conformidade UE
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3. Etiquetas do equipamento

Insira a cópia da
marcação de certificação
CE aqui
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4. Termos de utilização
O Raizer só deve ser usado para colocar uma pessoa deitada no chão numa posição sentada ou
quase em pé, se a pessoa não for capaz de fazê-lo sozinha. Poderá ser necessário transferir a
pessoa a partir dessa posição. Um resguardo ou um tecido deve ser aplicado no assento se a
pessoa a ser levantada NÃO estiver a usar roupas nas áreas em contacto direto com a Raizer.
Partes móveis: Tenha atenção para não ser esmagado. O manual do utilizador
deve ser lido atentamente antes da utilização do dispositivo. As inspeções de
serviço devem sempre ser realizadas por um técnico de serviço qualificado. O
proprietário do dispositivo é obrigado a mantê-lo de acordo com o guia de
manutenção na secção 13. É estritamente proibido modificar o produto, pois
isso pode colocar em risco a segurança pessoal das pessoas.
As peças da Raizer podem estar quentes ou frias ao toque, caso tenham sido
armazenadas no compartimento de bagagem de um carro ou sob a luz direta do
sol. Considere isso antes de usar o dispositivo.
Capacidade de elevação:: Máx. 150 kg (330 lbs).
Não empurre ou transporte a cadeira elevatória enquanto a pessoa estiver
sentada na mesma.
Não suba para a cadeira elevatória.

Não a mergulhe na água.

Leia atentamente o manual do utilizador antes de utilizar a cadeira elevatória..
Volte a colocar SEMPRE a Raizer na posição horizontal após o uso, deixandoa pronta para o próximo levantamento.
A Liftup A/S garante que o produto é seguro para uso, desde que seja usado de
forma razoável e previsível. Se o produto mostrar qualquer sinal visual ou
qualquer defeito, o produto não deve ser usado e pode não ser considerado
seguro para uso ou estar de acordo com os padrões normais de desempenho,
confiabilidade e durabilidade incluídos. Assim, a Liftup A/S não pode ser
responsabilizada pelo uso indevido ou pelo que acontecer se usar o produto de
forma diferente para a qual foi concebido.
A cadeira elevatória pode ficar instável se for colocada muito alto, de modo que
as pernas dianteiras e traseiras fiquem muito próximas (a distância entre as
rodas deve ser de pelo menos 55 cm/22 pol.).
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5. Instruções de segurança
5.1

Evitar lesões
Mesmo que a Raizer esteja equipada com vários recursos de segurança, tenha sempre
cuidado se pessoas ou animais estiverem por perto, pois isso pode levar ao risco de
esmagamento involuntariamente.
Não permita que as crianças brinquem com a Raizer.
As peças da Raizer podem estar quentes ou frias ao toque, caso tenham sido
armazenadas no compartimento de bagagem de um carro ou sob a luz direta do sol.
Considere isso antes de usar o dispositivo.

5.2

Sobrecarga

Para evitar danos no dispositivo em caso de sobrecarga (máx. 150 kg//330 lbs), a Raizer é
equipada com um limitador de aperto que, ao ser acionado, interrompe a elevação da cadeira.
Em caso de sobrecarga, a manivela girará sem levantar a cadeira.
Se a Raizer estiver muito sobrecarregada e a proteção contra sobrecarga tiver sido ativada (a
manivela girará sem engatar), a capacidade de levantamento da Raizer pode ficar ligeiramente
reduzida durante uma hora após a ocorrência.

5.3

Segurança pessoal

•

Para evitar lesões pessoais, NÃO é permitido usar a cadeira elevatória quando alguém ou
algo estiver em risco de se ferir por esmagamento, corte, queda, escorregamento ou similar.

•

É importante garantir que a cadeira se possa mover sem colocar ninguém ou nada em risco.

•

Tenha muito cuidado quando houver crianças e pessoas com deficiência física ou mental na
cadeira ou perto dela, pois nem sempre se pode esperar que esses grupos sejam capazes de
prever as possíveis consequências dos seus movimentos.

•

Nunca ultrapasse na cadeira uma carga acima de 150 kg/330 lbs indicados no sinal de
carregamento como carga máxima.

5.4

Manuseamento

A Raizer pode ser transportada na embalagem fornecida. O assento pode ser transportado com
o manípulo turquesa. Os assentos e as pernas podem ser transportados separadamente na
embalagem fornecida.
Se a Raizer foi adquirida com instalações de armazenamento e equipamentos de manuseamento
extras, consulte o guia fornecido com o equipamento em questão.
Não sujeite a Raizer a choques ou pancadas severas, pois isso pode afetar a funcionalidade do
produto.
NUNCA use um jato de alta pressão para lavar a cadeira.
NÃO mergulhe a Raizer em água, pois pode danificar o produto.
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6. Eliminação
É dever do proprietário eliminar o produto de acordo com as regulamentações nacionais,
estaduais e locais vigentes no momento.
Entre em contacto com o seu revendedor para obter assistência relativa à eliminação.

7. Direito de reclamação
Tem o direito de reclamar sobre um produto que apresenta defeitos ou falhas que estavam
presentes quando o produto foi vendido. O direito de reclamação é válido por dois anos e inclui
falhas de fabrico e defeitos de material. O direito de reclamação deve ser dirigido ao revendedor
onde adquiriu o produto e todas as informações sobre os serviços de garantia devem ser geridas
pelo revendedor.
A Liftup oferece total direito de reclamação sobre peças de reposição por dois anos, desde que
o produto esteja registado na Liftup (http://lpr.liftup.dk/).



Leia mais sobre isto nos termos de venda e entrega:
https://www.liftup.dk/en/about-liftup/general-conditions/
IMPORTANTE!
O direito de reclamação e a garantia de fábrica podem ser perdidos se forem usadas
peças sobressalentes não originais com a Raizer. Além disso, a segurança do produto
pode ser comprometida, o que pode representar um risco para a segurança pessoal.
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Manual do utilizador

Nas secções a seguir, encontrará informações
relevantes, como especificações técnicas,
alertas antes do uso e funcionalidade. O
manual do utilizador ajuda-o durante a
montagem e operação, bem como na
desmontagem da Raizer.

1. Assento
2. Manivela
3. Encosto
4. Pernas
5. Cinto de segurança
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8. Especificações técnicas
8.1

Desenhos dimensionais

12
Liftup A/S | Hagensvej 21 | DK-9530 Støvring | Denmark | T: +45 96 86 30 20 | M: support@liftup.dk | www.liftup.dk

MANUAL DO UTILIZADOR - RAIZER® M – VERSÃO 03.01 PT
8.2

Especificações

Ciclo de serviço:
Dimensões (L x C x A)
Peso:
Capacidade de elevação::
Tempo de elevação:
Temperatura de
funcionamento:
Tempo de duração previsto:
Materiais:

1 min. / 5 min.
Na vertical 540 x 880 x 1274 mm/21,26 x 34,65 x 50,16 pol.
Na horizontal 1322 x 880 x 277 mm/52,05 x 34,65 x 10,91 pol.
Assento 7,2 kg/15,9 lbs + Pernas e encosto 5,2 kg/11,5 lbs
= total 12,4 kg/27,4 lbs
Máx. 150 kg/330 lbs
1-4 min.
+5ºC a +40ºC/41ºF a 104ºF
Mín. 5 anos/1000 elevações à carga máx.
Assento: Policarbonato+ ABS
Encostos Pollicarbonato+ ABS
Pernas: Alumínio

Reservamo-nos o direito a efetuar modificações técnicas.

8.3

Patentes e registo do modelo
As seguintes patentes aplicam-se ao produto:
• EP2911637
• PCT/DK2015/050041
• US 09561144
• US 09980866
• US-2018-0042791-A1
• 52936AU01
O produto está protegido pelos seguintes registos de modelo:
• D55542EU01
• DM/087 953
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9. Antes da utilização
IMPORTANTE!
Nunca use a Raizer para levantar uma pessoa que suspeite ter-se aleijado de uma
forma que o de elevação possa piorar o bem-estar da pessoa.. Verifique sempre se a
Raizer não tem quaisquer defeitos antes de a utilizar.
Certifique-se SEMPRE que coloca a cadeira elevatória na posição horizontal,
deixando-a pronta para a próxima elevação.
Um resguardo ou um tecido deve ser aplicado no assento se a pessoa a ser levantada
NÃO estiver a usar roupas nas áreas em contacto direto com a Raizer.
Se o produto estiver de alguma forma visivelmente defeituoso, não o use. Não pode
ser considerado seguro de usar ou estar de acordo com o padrão de uso normal,
incluindo qualidade, condição e durabilidade.
Isso significa que a Liftup não pode ser responsabilizada por qualquer uso indevido ou
pelo que possa ser uma consequência da aplicação inadequada do produto.

10. Funcionalidade
A Raizer é uma cadeira elevatória móvel que ajuda uma pessoa caída a levantar-se até quase à
posição vertical em alguns minutos. Pode ser utilizada apenas por um assistente.

Para operar a cadeira elevatória, a Raizer deve ser montada perto da pessoa deitada. Esta pode
então ser operada usando a manivela. A pessoa caída pode ser levantada até uma posição sentada
ou quase em pé, pronta para ser transferida.
A manivela pode ser operada a partir de ambos
os lados da Raizer. Siga a direção da seta para
levantar uma pessoa.
Vire o manípulo na direção oposta ao descer a
Raizer para o armazenar.
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11. Montagem e funcionamento



Além deste manual do utilizador, que acompanha a Raizer, encontrará um guia rápido
com instruções fáceis de ler.

11.1 Posicionamento do assento
1. A pessoa que está caída deve estar deitada
sobre as suas costas. Pode colocar uma
almofada por baixo da cabeça da pessoa
para melhor conforto.
2. Coloque o assento no chão ao lado da
pessoa.
3. Levante as coxas até um ângulo.
4. Empurre cuidadosamente o assento para
baixo das coxas.

NOTA!
As faixas de borracha verdes devem ser
viradas contra as coxas e nádegas.

11.2 Montagem do cinto de seguranças
Se o cinto de segurança ainda não estiver colocado no encosto, monte-o empurrando o encaixe
para baixo sobre o perfil do encosto com um movimento deslizante. O encaixe pode ser
montado em ambas as extremidades (veja as ilustrações).
Podem ser fornecidos cintos adicionais mediante solicitação (equipamento opcional). Use a
Raizer somente quando o cinto de segurança estiver colocado à volta da pessoa deitada.
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11.3 Montagem do encostos
NOTA! Os 2 encostos são idênticos e podem ser colocados em qualquer sequência!

Encostos no assento
Levante a pessoa cuidadosamente pelo
ombro, com um leve empurrão no
cotovelo. O encosto é encaixado na
posição com um movimento deslizante.
Um clique distinto será ouvido quando o
encosto estiver encaixado corretamente.

O símbolo de aviso vermelho deve estar
completamente escondido na ranhura
quando o encosto está montado
corretamente.
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11.4 Montagem das pernas
NOTA! As 4 pernas são idênticas e podem ser colocadas em qualquer sequência!

Pernas na junta giratória
Insira a perna com cuidado, até encaixar na
posição.
Irá ouvir um clique distinto quando a perna
estiver ajustada corretamente.

Pernas na parte inferior do assento
Insira a perna com cuidado, até encaixar na
posição.
Irá ouvir um clique distinto quando a perna
estiver ajustada corretamente.

Repita o procedimento no lado oposto.

AVISO!
O cinto de segurança deve estar sempre
colocado durante as elevações. Nunca passe o
cinto de segurança por baixo das pernas
traseiras da Raizer, pois isso pode fazer com
que a pessoa seja esmagada. (O clipe do cinto
de segurança, entretanto, irá partir antes de
qualquer dano pessoal).
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11.5 Montagem do manípulo

A manivela pode ser montada em qualquer um
dos lados. Insira a manivela do lado mais
conveniente para o assistente.

11.6 Apoio da cabeça
Recomendamos apoiar o pescoço e a cabeça
da pessoa a ser levantada, pois pode ser difícil
manter a cabeça ereta durante o levantamento.
Na maioria dos casos, juntamente com a
cadeira elevatória Raizer M, recomendamos o
uso de um apoio da cabeça *, pois alivia o
assistente do esforço de apoiar a cabeça da
pessoa caída ao realizar a elevação. O
assistente também pode oferecer uma mão de
apoio sob o pescoço da pessoa durante o
processo de elevação.
Para colocar o apoio da cabeça, empurre-o por baixo do pescoço da pessoa deitada de modo
que deslize entre os dois encostos.

*Equipamento suplementar

11.7 Alertas antes da elevação
Os braços da pessoa devem ser cruzados sobre o peito e as pernas juntas antes de iniciar o
levantamento. Suba a cadeira depois de se certificar de que os pés, braços, mãos ou outras
extremidades da pessoa não serão ameaçados pelos movimentos da cadeira elevatória.
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11.8 Efetuar a elevação
1. A Raizer pode ser operada através de um
manipulo.
A manivela pode ser operada a partir de
ambos os lados da Raizer. Siga a direção da
seta para levantar uma pessoa. Vire o
manípulo na direção oposta ao descer a
Raizer para o armazenar.

2. Continue a levantar até que a pessoa esteja
sentada na posição vertical, ambos os pés
apoiados no chão. Certifique-se de soltar
o cinto de segurança antes que a pessoa
sair da Raizer.

A cadeira elevatória pode ficar instável se for colocada muito alto, de modo que as
pernas dianteiras e traseiras fiquem muito próximas (a distância entre as rodas deve
ser de pelo menos 55 cm/22 pol.).
NÂO empurre ou transporte a cadeira elevatória enquanto a pessoa estiver sentada
na mesma. As rodas não foram concebidas para transportar pessoas.

NÃO suba para a cadeira elevatória
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12. Desmontagem

IMPORTANTE!
Baixe a Raizer, deixando-a pronta para o
próximo levantamento.

Remova os encostos
desencaixando-os.

e

as

pernas

Logo que a Raizer esteja desmontada, guarde
todas as peças na embalagem fornecida.
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13. Manutenção
13.1 Limpeza
IMPORTANTE!
A limpeza geral só pode ser feita com um pano ou esponja bem torcida.
Pode desinfetar a sua Raizer usando desinfetantes à base de etanol (álcool 70-85
v/v%.). NUNCA use um limpador de alta pressão ou água corrente, pois isso pode
causar danos permanentes à cadeira elevatória.

13.2 Inspeções de serviço
Esta cadeira elevatória Raizer foi concebida principalmente para uso em residências particulares.
Utilizando-a em residências particulares, a Raizer não precisará de manutenção durante a sua
vida útil prevista. No entanto, recomendamos uma inspeção e teste de carga antes de expirar o
período de garantia (2 anos), veja secção 7, e posteriormente a cada dois anos, especialmente
nos casos em que a Raizer é usada com frequência (várias vezes por semana), para garantir a
segurança e uso sem problemas.
Se deseja usar esta Raizer noutras situações além de residências particulares, deve entrar em
contacto com o nosso revendedor para obter informações sobre o serviço:
https://www.liftup.dk/en/distributors/.
Caso ocorram erros inesperados ou sons incomuns, entre em contacto com o seu revendedor
imediatamente para corrigir a falha.
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14. Peças de substituição e acessórios
IMPORTANTE!
É importante usar apenas peças de substituição originais. A substituição de peças só
pode ser realizada por um técnico de serviço qualificado. O uso de peças de
substituição não originais pode anular o direito de reclamação. Além disso, a segurança
do produto pode ser comprometida, o que pode representar um risco para a segurança
pessoal. Consulte o local da compra para obter mais detalhes sobre peças de
substituição e acessórios.
Consulte o nosso website (www.raizer-m.com) para mais informações sobre peças de
substituição e acessórios..

14.1 Peças de substituição
Descrição

Artigo nº

1. Assento

n/d

2. Manivela

105060

3. Encostos

107373

4. Pernas

107647

5. Cinto de segurança

107250

14.2 Acessórios
Descrição
Apoio da cabeça*
Carro
Roda tripla para carro, 2 pcs.
Suporte de bicicleta para carrinho, kit
Resguardo, descartável, 10 pcs.
Mala de transporte, incl. guia rápido
Cobertura para o assento
Kit de suporte de parede
Cinto de segurança (extra)

Artigo nº
107464
107273
103314
103313
103741
107746
107240
107693
107250

*Na maioria dos casos, juntamente com a cadeira elevatória Raizer M, recomendamos o uso de
um apoio da cabeça *, pois alivia o assistente do esforço de apoiar a cabeça da pessoa caída ao
realizar a elevação. Se, como assistente, não tem certeza de que a pessoa a ser levantada é capaz
de manter a cabeça ereta durante o levantamento, recomendamos sempre o uso de um apoio
da cabeça.
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15. Resolução de problemas
Erro
A Raizer não funciona quando
a manivela é rodada

Causa
A Raizer está com carga a
mais.

A Raizer não pode ser
montado quando está no
chão.

A Raizer não foi colocada
para baixo depois da sua
última utilização.

Solução
Remova a carga da Raizer ou pode tentar rodar a
manivela mais lentamente.
Após uma sobrecarga, a
capacidade de elevação pode
ser ligeiramente reduzida até
uma hora.
Coloque a Raizer para baixo
até à posição correta, veja
secção 12.

Desfrute da sua nova Raizer!
Cumprimentos,
Liftup A/S
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