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1. Prefácio 

Muito obrigado pela aquisição da Raizer.  

 

Este é o manual do utilizador original da sua nova Raizer II. 

Doravante, usamos o termo Raizer para Raizer II se nada mais 

for especificamente indicado. 

 

 

 

É muito importante ler este manual antes 

de usar a Raizer. 

 

A Raizer é uma cadeira elevatória móvel a bateria para ajudar 

uma pessoa caída a levantar-se até quase à posição vertical em 

alguns minutos. A Raizer pode ser operada por apenas um 

único assistente e não requer nenhum esforço físico do 

assistente além de uma mão amiga. A Raizer é simples de 

operar através do painel de controlo montado na lateral do 

assento, ou com o controlo remoto. Mais sobre o texto 

original 

 

1.1 Versão eletrónica 

Oferecemos uma versão online do manual do utilizador que pode sempre ser acedido lendo o 

código QR abaixo ou no nosso site:  

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

 

 

Leia o código para abrir ou 

transfira o  

manual do utilizador 

 

 

 

 

 
No nosso site, também oferecemos alguns vídeos úteis que fornecem informações 

sobre alarmes/sinais e resolução de problemas, montagem e desmontagem da Raizer: 

https://www.liftup.dk/en/products/accessories/raizer-video-guide/  

 

Leia o código para ver 

os vídeos online 

 

          

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

 

A carga máxima da Raizer está indicada na marcação CE na parte traseira do assento. A Raizer 

pode ser usada aprox. 40 vezes com peso total com carga total. Vem incluído um carregador 

com a a sua Raizer. 

 

 

Partes móveis: Tenha atenção para não ser esmagado. As inspeções de serviço 

devem sempre ser realizadas por um técnico de assistência qualificado. O 

proprietário do dispositivo é obrigado a mantê-lo de acordo com o guia de 

manutenção na secção 12. 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 (330,7 lbs) 

 

Não empurre ou transporte a cadeira elevatória enquanto a pessoa estiver 

sentada na mesma. A Raizer não foi concebida para transportar pessoas. 

 

Não suba para a cadeira elevatória. A Raizer não foi concebida para transportar 

pessoas. 

 

Nunca lave a cadeira elevatória com água nem a mergulhe na água. A limpeza 

geral só pode ser feita com um pano ou esponja bem torcida. 

 

Leia atentamente o manual do utilizador antes de utilizar a cadeira elevatória.. 

 

Não elimine baterias, equipamentos elétricos ou eletrónicos com lixo 

doméstico indiferenciado. Ao eliminar este dispositivo, certifique-se de estar em 

conformidade com as leis e regulamentos locais. 
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5. Especificações técnicas 

5.1 Desenhos dimensionais 
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5.2 Especificações 

Bateria: LiFePo4, 12V, 5AH 

Número de elevações à carga total: 40 com carga máx. Aprox. 80 com uma carga média  

Ciclo de serviço:  1 min. / 5 min. 

Tempo de carregamento: Até 6 horas com o carregador fornecido 

Carregamento de bateria esgotada: 10–15 min. = 1 elevação 

Dimensões (L x C x A) Na vertical 655 x 688 x 1225 mm/25,8 x 27,1 x 48,2 pol. 

 Na horizontal 1321 x 688 x 277 mm / 52 x 27,1 x 10,9 

pol. 

Peso: Unidade do motor/assento 8,5 kg/18.7 lbs – Encosto e 

pernas 4,5 kg/9,9 lbs = total 13 kg/28,7 lbs 

Capacidade de elevação::   Máx. 150 kg/330,7 lbs 

Tempo de elevação: 20-30 seg. 

Nível de ruído: < 70 dB A 

Pó e água IP 52 (protegida contra a entrada de pó; protegida contra 

a vaporização de água) 

Forças operacionais dos controlos: < 3N (300g) 

Temperatura de funcionamento: +5ºC a +40ºC/41ºF a 104ºF 

Temperatura de armazenamento: +25ºC a +70ºC/13ºF a 158ºF 

Materiais: Unidade do motor/assento: Policarbonato+ ABS 

 Encostos: Policarbonato + ABS - Pernas: Alumínio 

 

A Raizer cumpre os requisitos relevantes, principalmente as seguintes normas: 

 

EN/ISO 10535:2007  Talhas para a transferência de pessoas com deficiência.  

 Confirmado pelo Danish Technological Institute, 

certificado nº 222 

EN 12182:2012 Produtos de apoio para pessoas com deficiência - 

Requisitos gerais e métodos de teste 

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

 Equipamento médico elétrico - Parte 1 

EN 60601-1-11:2015 Requisitos para equipamentos médicos elétricos e 

sistemas médicos elétricos usados no ambiente de 

cuidados de saúde ambulatórios 

 

 

5.3 Especificações do carregador USB 

USB Tipo A  Mín. 5 Volts 1 Ampere 

 

 

5.4 Especificações do carregador 

Carregador tipo 2241 4-células LiFePO4 

Volts de entrada: 100-240V nom. Mín. Máx. 90-264 VAC  

Potência:    Máx 15W  

Volts de saída:  14,6V  

Dimensões (L x C x A)  120 x 47 x 70 mm/4,8 x 1,85 x 2,75 pol.  
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Peso:  170 g (0,38 lbs.)  

Temperatura de funcionamento:  +5ºC a +40ºC/41ºF a 104ºF  

Temperatura de armazenamento:  +25ºC a +70ºC/13ºF a 158ºF  

Pó e água:  IP 4x  

Tempo de duração previsto: >5 anos 

 

 

5.5 Especificações dos componentes de rádio 

Todos os componentes de rádio cumprem os seguintes requisitos: 

EU2014/53/EU,  Diretiva de equipamento de rádio (RED) 

FCC (USA) CFR 47 Parte 15 

ISED (Indústria do Canadá) RSS-210 

EN 62479:2010 Avaliação da conformidade de equipamentos eletrónicos 

e elétricos de baixa potência com as restrições básicas 

relacionadas à exposição humana a campos 

eletromagnéticos (10 MHz a 300 GHz) 

EN 300 440, v2.1.1  Compatibilidade eletromagnética + questões de espectro 

de rádio  

BS EN 60601-1-2:2015 Equipamento médico elétrico - Partes 1-2: Perturbações 

eletromagnéticas 

CISPR 11, Classe B Emissão 

BS EN 61000-4-2:2009 EMC - Técnicas de teste e medição. Teste de imunidade 

a descarga eletrostática 

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

 EMC - Radiação, RF, teste de imunidade a campo 

eletromagnético 

EN 61000-4-8:2010 EMC - Teste de imunidade a campo magnético de 

frequência de energia 

AS/NZS 4268 Equipamento e sistemas de rádio - Dispositivos de curto 

alcance 

AS/NZS 2772.2 Campos de radiofrequência (potência média <1 mW) 

 

MÓDULO 1:  

Receptor de dispositivo de curto alcance de 2,4 GHz classe 3; ID FCC: 2AK8H-MODULE1. 

Dimensões (L x C x A)  72 x 33 x 10 mm/2,83 x 1,30 x 0,40 pol.  

Peso:  10 g (0.035 lbs.)  

Frequências:  2,410GHz 2,435GHz e 2,460GHz 

Ciclo de serviço: < 1% (apenas TX para controlos remotos de 

emparelhamento) 

Potência:  < 0,6mW Ambiente controlado  

Alimentação:  5,6 Volts 30mA 

Pó e água:  IP 52 (protegida contra a entrada de pó; protegida contra 

a vaporização de água) 

Temperatura de funcionamento:  +5ºC a +40ºC/41ºF a 104ºF  

Temperatura de armazenamento:  +25ºC a +70ºC/13ºF a 158ºF  

Tempo de duração previsto:  >5 anos  
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Controlo remoto REMOTE1: 

Receptor de dispositivo de curto alcance de 2,4 GHz classe 3; ID FCC: 2AK8H-REMOTE1. 

Dimensões (L x C x A) 80 x 60 x 21 mm/3,15 x 2,36 x 0,82 pol.  

Peso: 47 g (0,10 lbs.) 

Frequências: 2,410GHz 2,435GHz e 2,460GHz 

Ciclo de serviço: <1% 

Potência: <0,6mW Ambiente controlado, Segurar para usar 

Bateria: 3 Volts CR2032 

Pó e água: IP 42 

Forças operacionais dos controlos< 3N(300g) 

Temperatura de funcionamento: +5ºC a +40ºC/41ºF a 104ºF 

Temperatura de armazenamento: +25ºC a +70ºC/13ºF a 158ºF 

Tempo de duração previsto: >5 anos 

 

Reservamo-nos o direito a efetuar modificações técnicas. 

 

 

5.6 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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6. Instruções de segurança 

6.1 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. 

 

6.2 Sobrecarga 

Para evitar danos no dispositivo em caso de sobrecarga (máx. 150 kg//330,7 lbs), a Raizer é 

equipada com um dispositivo de corte de sobrecarga que, ao ser acionado, interrompe a 

elevação da cadeira e emite um sinal sonoro. Em caso de sobrecarga, desça a cadeira para a 

posição horizontal/nível do chão.  

 

Por razões de segurança, a Raizer foi concebida para baixar lentamente sob cargas pesadas, o 

que é completamente normal. Esta característica foi introduzida para evitar quebras mecânicas 

em caso de sobrecarga. 

 

6.3 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 (330,7 lbs indicados no sinal de 

carregamento como carga máxima. 

• A nossa recomendação é nunca usar a cadeira elevatória se a pessoa não estiver presa com 

o cinto de segurança colocado no assento. 

 

6.4 Cinto de segurança 

• A Raizer é fornecida com um cinto de segurança. O cinto de segurança ajudará a manter a 

pessoa na posição durante o levantamento. Não é necessário o uso do cinto de segurança, 

mas recomendamos. O cinto de segurança oferece proteção e segurança para a pessoa 

durante a elevação. 

• No entanto, é importante notar que o cinto de segurança não se destina a apoiar 100% a 

pessoa. Isso significa que caso a pessoa não consiga manter a parte superior do corpo/torso 

na posição vertical, deve usar um cinto peitoral ou vários cintos de segurança (equipamento 

opcional)  
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6.5 Manuseamento 

A Raizer é normalmente fornecida pelo fornecedor. A cadeira elevatória está pronta a funcionar 

aquando da entrega. 

 

A Raizer pode ser transportada nos 2 sacos fornecidos.  

 

 

Uma é uma capa protetora para o próprio 

assento. O assento pode ser transportado 

com o manípulo turquesa. 

 

 

 

O encosto e as pernas são transportados na bolsa utilizando alças de transporte para as mãos 

ou costas (alça longa para ombros ou duas alças como mochila). 

 

Não sujeite a Raizer a choques ou pancadas severas, pois isso pode afetar a funcionalidade do 

produto. 

 

Mantenha o controlo remoto fornecido seco e não o sujeite a pancadas fortes, como atirá-lo 

ou deixá-lo cair, etc. A limpeza só pode ser feita com um pano bem torcido.  

 

 

 

NUNCA use jato de alta pressão ou água corrente para lavar a cadeira e NUNCA 

mergulhe em água, pois pode danificar o produto. 
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7. Funcionalidade 

A Raizer é uma cadeira elevatória móvel a bateria que ajuda uma pessoa deitada a levantar-se 

até quase à posição vertical em alguns minutos. Só pode ser operada por apenas um único 

assistente e não requer nenhum esforço físico do assistente além de uma mão amiga. 

 

A cadeira elevatória funciona quando o assistente monta a Raizer à volta da pessoa caída e é 

operada através do painel de controlo no assento ou do controlo remoto. O assistente pode 

levantar a pessoa caída até uma posição sentada ou quase em pé, pronta para ser transferida. 

 

Para usar a Raizer, mantenha o botão pressionado durante toda a elevação. A elevação pára 

quando soltar o botão. 

 

 

 

 

8. Antes da utilização 

 

 

Certifique-se que a Raizer está totalmente carregada. Um carregador e um cabo 

adaptador para carregamento USB são fornecidos com o dispositivo, e 

recomendamos que a Raizer esteja sempre carregada e pronta a usar. Deve verificar 

a energia da Raizer pelo menos uma vez a cada 6 meses e recarregar se necessário. 

Veja também a secção 11. 

 

8.1 Carregamento da Raizer 

 

A Raizer deve ser carregada durante pelo 

menos 6 horas antes da sua primeira utilização, 

conforme necessário e no mínimo a cada 6 

meses com o carregador fornecido.  

 

É aconselhável verificar o indicador da bateria 

na lateral da cadeira elevatória para verificar o 

nível do carregador. 

 

 

O carregamento também pode ser feito 

usando o cabo USB; no entanto, isso leva 

muito mais tempo do que com o carregador 

(cerca de 20 horas para uma carga completa.) 
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Indicador de 

bateria 

 

Verifique se a cadeira está carregada antes de 

a utilizar. O indicador de bateria não deverá 

piscar a vermelho.  

       
 

A Raizer pode ser armazenada onde desejar. No entanto, a velocidade de elevação será reduzida 

se a temperatura da bateria for inferior a 0ºC. Na prática, porém, se carregado, a Raizer sempre 

será capaz de realizar a sua tarefa, mesmo se armazenada num veículo sob forte geada (-15 ° C). 

No entanto, deve ter em mente que componentes muito quentes ou frios podem ser 

desconfortáveis ao toque. 

 

 

8.2 Operação da Raizer 

O painel de controlo está localizado no lado 

direito do assento. 

 

 

 

 
 

 

Para ligar a Raizer, pressione o botão de 

ligar/desligar ou as teclas de seta PARA 

CIMA/PARA BAIXO na lateral da cadeira. 

Verifique se a cadeira está carregada antes de 

a utilizar. O indicador de bateria não deverá 

piscar a vermelho. 

       

Indicador de 

bateria 
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O controlo remoto 

 

Levanta a Raizer 

 

Baixa a Raizer 

 

 

 

 

O controlo remoto está colocado num bolso 

na lateral do assento e fixo com um íman. É 

retirado com um leve empurrão na parte 

superior do controlo remoto.  

 

TENHA ATENÇÃO para não perder o 

controlo remoto ao retirá-lo da Raizer. 

 

 

 

Indicador de bateria 

Baixa a cadeira 

Botão de 

ligar/desligar 

Botão de 

paragem 

Levanta a Raizer 

Indicador de 

serviço 

Sinal de pronta 
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1. Pressione a seta PARA CIMA (↑) para 

levantar a cadeira elevatória.  

A Raizer só funciona se o botão for 

ativado. 

 

NOTA:  

A Raizer deve estar ligada para que o 

controlo remoto funcione (pressionando 

levemente o botão de ligar/desligar na 

lateral da cadeira). 

 
 

 

2. O botão de paragem é ativado sempre que 

for necessário parar qualquer movimento 

da Raizer. Puxe o botão ou o cabo para 

retirar o botão da sua posição. 

A Raizer só pode ser reativada quando o 

botão de paragem for novamente 

colocado.  

 
 

 

9. Funcionamento 

9.1 Montagem da Raizer 

 
No nosso site, também oferecemos alguns vídeos úteis que fornecem informações 

sobre alarmes/sinais e resolução de problemas, montagem e desmontagem da Raizer:  

https://www.liftup.dk/en/products/accessories/raizer-video-guide/  

 

IMPORTANTE!  

Tenha em atenção que o encosto deverá ser colocado em primeiro lugar. Se forem 

montadas primeiro as pernas, irá dificultar o encaixe do encosto.. Coloque um lado de 

cada vez. 

 

  
Corretamente montado 

(coloque primeiro o encosto) 

Incorretamente montado  

(NÃO coloque as pernas em primeiro lugar) 

https://www.liftup.dk/en/products/accessories/raizer-video-guide/
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9.2 Colocação da Raizer 

1. Chegada e aproximação  

Pode colocar uma almofada por baixo da 

cabeça da pessoa para melhor conforto. 

 

2. Coloque o assento no chão ao lado da 

pessoa. A pessoa que está caída deve 

estar deitada sobre as suas costas. 

Levante as coxas até um ângulo. 

Empurre cuidadosamente o assento para 

baixo das coxas. 

 
NOTA!  

Coloque sempre o encosto em primeiro lugar: Se forem montadas primeiro as pernas, irá 

dificultar o encaixe do encosto.. 

 

 
 

Tenha atenção para encaixar o encosto no orifício correto 
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9.3 Montagem do cinto de segurança 

 

1. 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). 

 

   

2. Aperte o cinto de segurança. Irá ouvir um 

clique distinto. 

 

 

 

3. AVISO! 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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9.4 Montagem do encostos 

Encosto esquerdo 

 

1. Levante a pessoa cuidadosamente pelo 

ombro, com um leve empurrão no 

cotovelo. 

Empurre cuidadosamente o encosto por 

baixo do ombro da pessoa. 

 

 

2. Encaixe o encosto no assento com um 

movimento deslizante. 

Se necessário, coloque o pé para evitar 

que deslize para a frente.  

Irá ouvir um sinal sonoro de confirmação 

quando o encosto estiver corretamente 

encaixado (). 
 

 

Encosto direito 

 

1. Levante a pessoa cuidadosamente pelo 

ombro, com um leve empurrão no 

cotovelo. 

Empurre cuidadosamente o encosto por 

baixo do ombro da pessoa. 
 

 

2. Encaixe o encosto no assento com um 

movimento deslizante. 

Se necessário, coloque o pé para evitar 

que deslize para a frente.  

Irá ouvir um sinal sonoro de confirmação 

quando o encosto estiver corretamente 

encaixado (). 
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9.5 Montagem das pernas 

 

 
NOTA! As 4 pernas são idênticas e podem ser colocadas em qualquer sequência 

 

 

Perna traseira esquerda 

 

Insira a perna com cuidado, até encaixar na 

posição. Irá ouvir um sinal sonoro de 

confirmação quando a perna estiver 

corretamente encaixada (). 

 

Perna frontal esquerda 

 

Insira a perna com cuidado, até encaixar na 

posição. Irá ouvir um sinal sonoro de 

confirmação quando a perna estiver 

corretamente encaixada (). 

 

Perna traseira direita 

 

Insira a perna com cuidado, até encaixar na 

posição. Irá ouvir um alarme audível de 

confirmação quando a perna estiver 

corretamente encaixada (). 

 

Perna frontal direita 

 

Insira a perna com cuidado, até encaixar na 

posição. Irá ouvir dois sinais sonoros de 

confirmação quando a última perna estiver 

corretamente encaixada ().  
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Sinal de pronta 

 

Quando todas as 4 pernas estiverem 

corretamente colocadas, irá ouvir dois 

sinais sonoros de confirmação ().   
 

 

Dois sinais sonoros significam que a Raizer 

está pronta para elevar uma pessoa. 

 

A luz LED na lateral da Raizer muda agora  

de amarelo para verde para mostrar que a 

Raizer está pronta a ser utilizada. 
 

 

9.6 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 II, recomendamos que 

o assistente segure o pescoço da pessoa com 

uma mão durante o processo de elevação 

enquanto opera simultaneamente o controlo 

remoto com a outra mão. 

 

No entanto, nos casos em que seja necessário 

ou prático para o ajudante ficar com as duas 

mãos livres, um apoio da* pode ser de grande 

ajuda.  

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 
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9.7 Alertas antes da elevação 

Posicionamento da pessoa 

Certifique-se de que os ombros da pessoa 

estão colocados adequadamente na Raizer 

e que os braços estão cruzados sobre o 

peito, já que as pernas traseiras irão 

mover-se para baixo em direção ao chão 

assim que a seta PARA CIMA (↑) for 

pressionada e pode atingir a pessoa caso 

os ombros/braços atrapalhem. 
 

Pernas traseiras 

Por favor, tenha atenção a um potencial 

esmagamento entre as pernas traseiras e 

o chão. Certifique-se de manter as mãos e 

os pés a uma distância segura do 

movimento das pernas.   

Pernas frontais 

Tome cuidado para que as pernas da 

pessoa estejam juntas e que os pés/pernas 

não corram o risco de ficar sob a perna 

dianteira quando a cadeira for elevada, 

pois as pernas dianteiras movem-se em 

direção ao chão primeiro que a cadeira 

comece a levantar a pessoa. 

 

 

 

 

 

NÃO 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. 
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9.8 Levantamento de uma pessoa 

1. A Raizer é operada usando o painel de 

controlo no assento ou através do 

controlo remoto. 

 
2. O controlo remoto está colocado num 

bolso na lateral do assento e fixo com um 

íman. É retirado com um leve empurrão 

na parte superior do controlo remoto. 

TENHA ATENÇÃO para não perder o 

controlo remoto ao retirá-lo da Raizer 

(veja secção 8.2. 
 

3. A Raizer está agora pronta para levantar a 

pessoa. Antes de iniciar o levantamento, 

certifique-se de que a pessoa está pronta 

e avise que o levantamento começará. 

 

 

 

 

 

4. Apoie o pescoço da pessoa com uma mão 

ou coloque um apoio da cabeça*. 

Pressione a seta PARA CIMA (↑) no painel 

lateral ou no controlo remoto. 

 
*Equipamento suplementar 

  

5. Pressione a seta PARA CIMA (↑) até que 

a pessoa alcance a posição desejada. 

 
6. A Raizer irá parar automaticamente ao 

atingir a sua posição máxima e a pessoa 

estiver numa posição sentada ereta. 

 

Está 

pronto? 
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NOTA:  

A Raizer está protegida contra uma elevação 

demasiado alta e, por isso, pára 

automaticamente na sua posição máxima. Irá 

soar um sinal sonoro de confirmação (), a 

indicar que a Raizer alcançou a sua posição 

máxima. 

 

NUNCA empurre a Raizer quando uma 

pessoa estiver sentada. As rodas das pernas 

destinam-se apenas a evitar arranhões no chão 

durante o procedimento de elevação. 

 

A Raizer não foi concebida para transportar 

pessoas. 
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10. Desmontagem 

 

IMPORTANTE! Coloque sempre a Raizer na posição horizontal antes da 

desmontagem (caso contrário, a próxima montagem da Raizer apresentará problemas). 

 

Quando a Raizer estiver na posição horizontal e pronta para ser desmontada, coloque o 

controlo remoto no bolso na lateral do assento. Se todas as pernas forem desmontadas e o 

controlo remoto não tiver sido colocado de volta no bolso, a Raizer começará a 'chamar' o 

controlo remoto com um sinal sonoro de aviso (um tom vibrante). Assim que o controlo 

remoto estiver no bolso, o sinal sonoro de aviso pára. 

Coloque sempre a Raizer na posição horizontal 

(até que o sinal sonoro distinto pare) antes da 

desmontagem (caso contrário, a próxima 

montagem da Raizer apresentará problemas). 

 

A Raizer é desmontada retirando todas as 

pernas (4) e encostos (2). 

 

Não se esqueça de colocar o controlo remoto 

no bolso, caso contrário, um sinal sonoro 

vibrante de aviso soará quando todas as pernas 

forem desmontadas. 
 

Quando a Raizer estiver desmontada, todas as 

peças são guardadas na mala de transporte. 
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11. Carregamento da Raizer 

O indicador de bateria (LED) acende a verde 

quando a bateria estiver totalmente carregada. 

 

O indicador de bateria (LED) pisca a vermelho 

para mostrar que a capacidade da bateria está 

abaixo de 10% e a Raizer deve ser recarregada. 

 

NOTA:  

O indicador só acede quando a cadeira 

elevatória é ligada.. 

       

A tomada do carregador está localizada no 

mesmo local que o botão de paragem 

vermelho.  

 

1. Remova o botão de paragem e ligue o cabo 

do carregador na tomada. A ficha está 

montada com um íman e encaixa por si 

mesma. 

 

2. Ligue o carregador fornecido à tomada na 

Raizer. 

 

 
Ou utilize o cabo USB fornecido. 

 

NOTA: O carregamento com o cabo USB 

demora consideravelmente mais do que com o 

carregador.  

 

 

 

A Raizer deve ser carregada durante pelo menos 6 horas antes da sua primeira 

utilização, conforme necessário e no mínimo a cada 6 meses (com o carregador 

fornecido). Aprox. 10-15 minutos de carregamento é suficiente para uma elevação. 

Uma carga completa dá aprox. 40 elevações à temperatura ambiente. O número de 

elevações diminui a temperaturas mais baixas. 

Indicador da 

bateria 
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12. Manutenção 

12.1 Limpeza 

 

IMPORTANTE!  

A limpeza geral só pode ser feita com um pano ou esponja bem torcida. 

 

A Raizer NÃO é à prova de água e, portanto, não deve ser mergulhada em água ou lavada com 

água corrente. No entanto, é aceitável limpar a Raizer com um pano húmido. 

 

 

A Raizer NÃO de ser 

lavada com água 

A Raizer NÃO de ser  

mergulhada na água 

 

Pode desinfetar a sua Raizer usando os desinfetantes recomendados abaixo: 

Peróxido de hidrogénio Aq. 1,0% (máx.) (Peróxido de hidrogénio diluído) 

Produtos à base de etanol 70-85 v/v%. álcool 

Soluções de sabão  PH com valor máx. de 9 

 

 

NUNCA use um limpador de alta pressão ou água corrente, pois isso pode causar 

danos permanentes à cadeira elevatória. 

12.2 Manutenção mecânica 

A manutenção mecânica da Raizer normalmente só deve ser realizada juntamente com a 

inspeção de serviço anual regular. Isso deve ser realizado por um técnico de assistência 

qualificado de acordo com a secção 13. 

Caso ocorram erros inesperados ou sons incomuns, entre em contacto com o seu fornecedor 

imediatamente. 

12.3 Manutenção dos sacos de transporte 

Os sacos de transporte fornecidos podem ser limpos com um pano bem torcido ou na máquina 

de lavar a uma temperatura máxima de 30°C. Pode desinfetar os sacos usando desinfetantes à 

base de álcool na concentração de 70-85 v / v%. 

 

  

Lavar no máx. a 30 C° 

 

Não secar na máquina 

 

Não passar a ferro 

 

Não usar lixívia 
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12.4 Emparelhamento do transmissor e do recetor (controlo remoto) 

1. A bateria da Raizer deve estar totalmente carregada, consulte a secção 11.  

2. A Raizer deve ser desligada usando o botão de ligar/desligar ou aguardar que esta desligue 

automaticamente após 10 minutos sem atividade.  

3. Pressione as setas PARA CIMA (↑) e PARA BAIXO (↓) do controlo remoto ao mesmo 

tempo e mantenha-as pressionadas durante aprox. 5 segundos até que o LED de controlo 

no controlo remoto comece a piscar lentamente. O controlo remoto está agora no modo 

de instalação durante 2 minutos. 

4. Dentro desses 2 minutos, ligue a cadeira elevatória que deseja emparelhada/associada ao 

controlo remoto, mantendo pressionadas as setas PARA CIMA / PARA BAIXO (↑/↓) na 

lateral da cadeira . 

5. O LED de controlo no controlo remoto está emparelhado/associado à cadeira elevatória 

quando parar de piscar. 

6. Teste o sistema para se certificar de que o emparelhamento foi executado corretamente; 

caso contrário, repita os passos 1-5 acima. 

 

 

 

Reiniciar o transmissor e o recetor:  

Para reiniciar um controlo remoto para que não esteja mais emparelhado/associado à Raizer, 

faça o seguinte: 

 

1. Pressione as setas PARA CIMA (↑) e PARA BAIXO (↓) do controlo remoto ao mesmo 

tempo e mantenha-as pressionadas durante aprox. 5 segundos até que o LED de controlo 

no controlo remoto comece a piscar lentamente. O controlo remoto está agora no modo 

de instalação durante 2 minutos. 

2. No espaço de 2 minutos, efetue a seguinte sequência: 

 

Pressione: PARA CIMA (↑), PARA CIMA (↑), PARA BAIXO (↓), PARA BAIXO (↓), PARA 

CIMA (↑), PARA BAIXO (↓), PARA CIMA (↑), PARA BAIXO (↓) 

 

Quando o LED de controlo começar a piscar rapidamente, o controlo remoto deixa de estar 

associado/emparelhado com a Raizer. 

 

Em alternativa: 

Se o controlo remoto estiver aberto, pode 

pressionar “reset” (reiniciar) para restaurar o 

estado inicial. 
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12.5 O controlo remoto 

 

Uma pilha CR2032 está instalada no controlo remoto.  

 

 
Para garantir um funcionamento confiável, troque a pilha a cada 2 anos 

 
TENHA ATENÇÃO para não engolir a célula tipo moeda. 

 

Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças. Caso uma criança engula uma pilha, 

consulte imediatamente um médico. 

 

Não elimine baterias, equipamentos elétricos ou eletrónicos com lixo doméstico 

indiferenciado. Ao eliminar este dispositivo, certifique-se de estar em conformidade 

com as leis e regulamentos locais. 

 

 

Substituição da pilha do controlo remoto: 

 

1. Desaperte o parafuso (Torx TX 6)  

na parte traseira do controlo remoto 

2. Remova o painel traseiro 

3. Troque a pilha 

4. Volte a colocar o painel traseiro e  

certifique-se que o controlo remoto  

está a funcionar corretamente. 
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13. Inspeções de serviço 

Em condições normais de operação, uma vida útil de > 5 anos pode ser esperada, desde que o 

produto seja mantido de acordo com as diretrizes do fabricante. Além da manutenção geral 

descrita na secção 12, recomendamos inspeções anuais de rotina (+/- um mês) realizadas por 

um técnico de assistência qualificado.  

 

Para modelos com o indicador de serviço 

automático ativado, irá aparecer uma 

mensagem de serviço intermitente na Raizer 

quando chegar a hora da inspeção de serviço. 

Também irá soar um sinal sonoro () para o 

lembrar que deve efetuar o serviço. 

 

No caso do indicador automático de serviço 

ter sido desativado, uma etiqueta no produto 

informa-o da inspeção e os intervalos de 

serviço podem ser combinados com o 

fornecedor local a seu critério. 

 

O fornecedor onde adquiriu a Raizer oferecerá 

este serviço, mas se desejar usar outro 

fornecedor de serviços, como proprietário da 

Raizer, é responsável por garantir que o 

técnico de assistência escolhido esteja 

devidamente qualificado no produto em 

questão. 

 

 

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

 

 

 
 

Por razões de segurança, é muito importante 

que essas inspeções sejam mantidas, uma vez 

que inspeções ausentes ou realizadas 

incorretamente podem resultar em lesões 

pessoais.  

 

Todas as inspeções de serviço realizadas 

devem ser registadas no livro de registo de 

serviço, conforme o exemplo na secção 14. 

 

 

  

https://www.liftup.dk/en/distributors/
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14. Livro de registo de serviço 
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15. 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 assistência 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. 

 

Para mais detalhes relativamente a peças de substituição e serviço, contacte um dos nossos 

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

 

Part no. Description Photo/illustration 

107464 Headrest 

 
104871 Leg  

 

(4 pcs. for a complete unit) 

 
104862 Backrest 

 

(2 pcs. for a complete unit) 

 
107250 Safety belt 

 
105026 Remote Control 

 

https://www.liftup.dk/en/distributors/
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Part no. Description Photo/illustration 

105192 Battery charger, 15W, 

Magnetic Male      

 
105082 Charger Cable USB 

 
107463 Carry case  

(including quick guides) 

 

 

 

107240 Cover for seat 

 

107693 Wall bracket 

(Optional equipment) 
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Part no. Description Photo/illustration 

107273 

 

 

Trolley 

(Optional equipment)  

 

 

 

 

 
107374 Clip and belt 

 

 
104913 Hanger for trolley  

 

 
103314 Triple wheel for trolley, 2 pcs. 

(Optional equipment) 

 
103313 Bike bracket kit, trolley 

(Optional equipment) 

 
103741 Disposable hygiene cover  

(10 pcs.) 

(Optional equipment) 

 

 

  
102890 Battery 12V 5Ah LiFePo4 Raizer 
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Part no. Description Photo/illustration 

107230 Stop device for Raizer II 

 
 

 

 

 

 

 

16. Resolução de problemas 

 

 
No nosso site, também oferecemos alguns vídeos úteis que fornecem informações 

sobre alarmes/sinais e resolução de problemas, montagem e desmontagem da Raizer:  

https://www.liftup.dk/en/products/accessories/raizer-video-guide/  

 

 

 
 

 

 

  

https://www.liftup.dk/en/products/accessories/raizer-video-guide/
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17. Diagrama elétrico 
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18. Eliminação 

É dever do proprietário eliminar o produto de acordo com as regulamentações nacionais, 

estaduais e locais vigentes no momento. Tenha em atenção que a unidade de controlo e o 

controlo remoto contêm pilhas que devem ser eliminadas separadamente.  

 

 

NOTA:  

Não elimine baterias, equipamentos elétricos ou eletrónicos com lixo doméstico 

indiferenciado. Ao eliminar este dispositivo, certifique-se de estar em conformidade 

com as leis e regulamentos locais. 

 

Entre em contacto com o seu fornecedor para obter assistência relativa à eliminação. 

 

 

 

 

19. Direito de reclamação 

O direito de reclamação engloba as regras aplicáveis a qualquer momento em relação ao direito 

de reclamação.  

 

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/). 

 

 

 

http://lpr.liftup.dk/
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Leia mais sobre isto nos termos de venda e entrega:  

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

 

NOTA: Se as inspeções de serviço prescritas não forem seguidas, o direito de 

reclamação pode ser perdido. 

 

Deixar de realizar essas inspeções também pode ter consequências graves para a segurança do 

produto. Cabe ao cliente garantir a conformidade com as inspeções de serviço prescritas em 

todos os momentos. Cf. Ordem Executiva da Autoridade para o Ambiente de Trabalho da 

Dinamarca 1109 §14. 

 

 

 

Desfrute da sua nova Raizer! 

 

Cumprimentos,  

Liftup A/S 
  

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