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Informacje ogólne 
 

 

 

Gratulujemy zakupu nowego krzesła podnoszącego Raizer M.  

 

Niniejsza dokumentacja stanowi oryginalną instrukcję obsługi urządzenia Raizer M. O ile nie 

zostanie wyraźnie wskazane inaczej, każde odniesienie w dalszej części instrukcji do urządzenia 

Raizer oznacza krzesło podnoszące Raizer M. 

 

Część wstępna instrukcji zawiera informacje, takie jak warunki użytkowania urządzenia Raizer, 

zalecenia dotyczące bezpieczeństwa itd. 

 

 

 

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia 

Raizer przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.  
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1. Wstęp 

Krzesło podnoszące Raizer jest przeznaczone do 

użytku domowego. Jeśli urządzenie ma być 

wykorzystywane do innych celów, prosimy o 

skontaktowanie się z naszym dystrybutorem w 

celu uzyskania dalszych informacji dotyczących 

serwisowania. 

 

 

 

Ważne jest, aby przed 

rozpoczęciem korzystania z 

urządzenia Raizer przeczytać 

niniejszą instrukcję obsługi. 

 

Urządzenia Raizer nigdy nie należy stosować do 

podnoszenia osób, u których zachodzi podejrzenie 

urazu na tyle ciężkiego, że podnoszenie mogłoby 

skutkować pogorszeniem stanu ich zdrowia.  

Urządzenie Raizer to mobilne krzesło podnoszące, 

które pomaga osobie po upadku w ciągu kilku 

minut powrócić do pozycji prawie stojącej. 

Urządzenie może być obsługiwane tylko przez 

jednego pomocnika. 

Krzesło podnoszące można łatwo zmontować pod osobą po upadku (zob. pkt 11). Mechanizm 

podnoszenia jest aktywowany przy pomocy korbki. Krzesło pozwala podnieść osobę po 

upadku do pozycji siedzącej lub prawie stojącej, dając jej możliwość dalszego przemieszczenia 

się. 

1.1 Wersja elektroniczna 

Instrukcja obsługi jest dostępna w wersji online oraz w formie skróconej instrukcji obsługi. 

Wersję elektroniczną można uzyskać poprzez zeskanowanie kodu QR (poniżej) lub pobrać 

bezpośrednio z naszej strony internetowej:  

https://www.liftup.dk/en/products/accessories/raizer-m-user-manuals/ 

 

 

 

Zeskanuj kod i pobierz 

pełną lub skróconą 

instrukcję obsługi online  

 

 

 
 

 

https://www.liftup.dk/en/products/accessories/raizer-m-user-manuals/
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2. Deklaracja zgodności UE 
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3. Oznakowanie urządzenia 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

W tym miejscu wstawić 

kopię oznakowania CE 
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4. Warunki użytkowania 

Urządzenie Raizer jest przeznaczone wyłącznie do podnoszenia osób po upadku, które nie 

mogą ponownie wstać samodzielnie i potrzebują pomocy w powrocie do pozycji siedzącej lub 

prawie stojącej. Osoba po upadku może wymagać pomocy w dalszym przemieszczeniu się. Jeśli 

osoba podnoszona nie jest kompletnie ubrana, siedzisko krzesła należy przykryć nakładką 

higieniczną lub innym materiałem, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu ciała z powierzchnią 

urządzenia.  

 

 

Ruchome elementy: Zwrócić uwagę na ryzyko zgniecenia. Przed rozpoczęciem 

korzystania z urządzenia Raizer przeczytać instrukcję obsługi. Serwisowanie 

urządzenie Raizer może przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowany personel 

techniczny. Właściciel urządzenia jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń 

dotyczących konserwacji urządzenia podanych w pkt 13. Wszelkie modyfikacje 

konstrukcji urządzenia są niedozwolone ze względów bezpieczeństwa. 

 

Wskutek przechowywania urządzenia Raizer np. w bagażniku samochodowym 

lub w bezpośrednim nasłonecznieniu, niektóre części urządzenia mogą być 

zimne lub gorące w dotyku. Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy 

temperatura dotykanych powierzchni jest odpowiednia. 

 

Udźwig: Maks. 150 kg  

 

Nie należy pchać ani przemieszczać krzesła podnoszącego razem z osobą 

siedzącą na krześle. 

 

Nigdy nie należy stawać na krześle. 

 

Krzesła nie wolno zanurzać w wodzie.  

 

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać 

niniejszą instrukcję. 

 

ZAWSZE po zakończeniu podnoszenia urządzenie Raizer należy złożyć do 

pozycji poziomej, aby było gotowe do kolejnego użycia. 

 

Firma Liftup A/S gwarantuje, że urządzenie jest bezpieczne, jeśli jest 

użytkowane w sposób właściwy i zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Jeśli urządzenie wykazuje jakiekolwiek widoczne wady, nie należy go 

użytkować i nie można go uznać za bezpieczne ani zgodne ze zwyczajowo 

przyjętymi normami użytkowania, w tym w zakresie jakości, przydatności i 

trwałości. To oznacza, że firma Liftup nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 

jakiekolwiek użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z jego 

przeznaczeniem ani ewentualne konsekwencje takiego użytkowania. 

 

Krzesło może stracić stabilność, jeśli zostanie podniesione na zbyt dużą 

wysokość, a jego przednie i tylne nogi będą ustawione zbyt blisko siebie 

(pomiędzy kołami musi być zachowany odstęp wynoszący co najmniej 55 cm). 
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5. Bezpieczeństwo 

5.1 Unikanie urazów 

 

Mimo, że urządzenie Raizer posiada wiele różnych zabezpieczeń, należy zachować 

ostrożność, jeśli w jego pobliżu przebywają ludzie lub zwierzęta, dla których ruch 

urządzenia stwarza zagrożenie przygniecenia. Nie wolno pozwalać dzieciom 

bawić się w pobliżu urządzenia Raizer.  

 

Wskutek przechowywania urządzenia Raizer np. w bagażniku samochodowym lub w 

bezpośrednim nasłonecznieniu, niektóre części urządzenia mogą być zimne lub 

gorące w dotyku. Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy temperatura 

dotykanych powierzchni jest odpowiednia. 

 

5.2 Przeciążenie urządzenia 

Aby uniknąć strat materialnych wskutek przeciążenia (maksymalny udźwig wynosi 150 kg), 

urządzenie Raizer zostało wyposażone w ogranicznik momentu obrotowego, który zatrzymuje 

ruch urządzenia w razie wystąpienia nadmiernego obciążenia. W sytuacji przeciążenia korbka 

będzie się obracać bez podnoszenia krzesła.  

Jeśli urządzenie Raizer zostanie poddane gwałtownemu obciążeniu i zadziała zabezpieczenie 

przed przeciążeniem (korbka będzie się obracać bez podnoszenia krzesła), przez godzinę po 

wystąpieniu przeciążenia maksymalny udźwig krzesła może być nieco niższy.  

 

5.3 Bezpieczeństwo osób 

• NIEDOZWOLONE jest korzystanie z urządzenia, jeśli zachodzi ryzyko zgniecenia, 

przycięcia, upadku lub odniesienia innych urazów. 

• Użytkownik powinien upewnić się, że ruch urządzenia może odbywać się bez narażania 

osób i mienia na niebezpieczeństwo. 

• Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne fizycznie lub 

umysłowo, korzystające z urządzenia lub znajdujące się w jego pobliżu, ponieważ te osoby 

nie zawsze są w stanie przewidzieć ewentualne następstwa ruchu urządzenia. 

• Niedozwolone jest obciążanie urządzenia ciężarem przekraczającym 150 kg, który stanowi 

maksymalny zadeklarowany udźwig urządzenia. 

 

5.4 Postępowanie z urządzeniem 

Do przenoszenia siedziska służy niebieskozielony uchwyt. Oparcie i nogi można transportować 

osobno w opakowaniu dołączonym do zestawu. 

Jeśli urządzenie Raizer zostało zakupione razem z dodatkowymi akcesoriami do 

przechowywania i transportu, należy zapoznać się dołączoną do nich instrukcją.  

Urządzenia Raizer nie można narażać na silne wstrząsy ani uderzenia, gdyż grozi to utratą jego 

funkcjonalności. 

 

 

NIEDOZWOLONE jest czyszczenie urządzenia Raizer przy pomocy 

wysokociśnieniowych urządzeń myjących. 

Urządzenia Raizer NIE WOLNO zanurzać w wodzie, ponieważ może do 

doprowadzić do jego uszkodzenia. 
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6. Usuwanie 

Właściciel urządzenia jest zobowiązany do jego usunięcia zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami.  

 

Aby uzyskać dalszą pomoc, należy się skontaktować z dystrybutorem. 

 

 

 

7. Prawo do reklamacji 

Prawo do reklamacji przysługuje w przypadku produktów obarczonych wadą lub usterką w 

momencie ich przekazania kupującemu. Odpowiedzialność za wady obowiązuje przez okres 

dwóch lat i obejmuje wady fabryczne i materiałowe. Ewentualne reklamacje prosimy kierować 

do dystrybutora, u którego zostało zakupione urządzenie i który udzieli Państwu wszelkich 

informacji dotyczących usług gwarancyjnych. 

Klienci firmy Liftup zachowują pełne prawo do reklamacji części zamiennych przez okres 

dwóch lat pod warunkiem dokonania rejestracji produktów bazie produktów Liftup 

(http://lpr.liftup.dk/). 

 

 
 

 

Z treścią obowiązujących warunków sprzedaży i dostawy można się zapoznać na 

stronie internetowej:  

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

 

WAŻNE!  

Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących serwisowania i przeglądów urządzenia Raizer 

może skutkować utratą prawa do reklamacji. Nieprzestrzeganie wytycznych w tym 

zakresie może mieć poważne skutki dla bezpieczeństwa produktu oraz jego 

użytkowników. 

  

http://lpr.liftup.dk/
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Instrukcja obsługi 
 

 

 

 

W dalszej części instrukcji zostały podane 

m.in. specyfikacje techniczne, wskazówki 

dotyczące właściwego podnoszenia i opis 

funkcji poszczególnych elementów urządzenia. 

Instrukcja obsługi zawiera opis czynności 

obsługowych urządzenia Raizer, od etapu 

przygotowania do złożenia do rozłożenia do 

zakończeniu użytkowania. 

 

 

 

 

 

1. Siedzisko  

2. Korbka 

3. Oparcia  

4. Nogi  

5. Pas bezpieczeństwa 
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8. Specyfikacje techniczne 

8.1 Rysunek wymiarowy 
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8.2 Dane techniczne 

Cykl pracy:  1 min / 5 min 

Wymiary (D x S x W): Po postawieniu: 540 x 880 x 1274mm 

 Po położeniu: 1322 x 880 x 277mm 

Masa własna: Siedzisko 7,2 kg + nogi i oparcia 5,2 kg – razem 12,4 kg 

Udźwig:  Maks. 150 kg 

Czas podnoszenia: 1 - 4 min 

Temperatura pracy: +5ºC do +40ºC  

Przewidywany okres eksploatacji: Min. 5 lat / 1000 cykli z maks. obciążeniem 

Materiały: Siedzisko: Poliwęglan + ABS 

 Oparcia: Poliwęglan + ABS 

 Nogi: Aluminium 

 

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych. 

 

 

8.3 Patenty i znaki towarowe 

 

 

Produkt jest objęty następującymi patentami:  

• EP2911637 

• PCT/DK2015/050041 

• US 09561144 

• US 09980866 

• US-2018-0042791-A1 

• 52936AU01 

 

 

Produkt jest chroniony następującymi znakami 

towarowymi: 

• D55542EU01 

• DM/087 953 
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9. Zalecenia przed użyciem 

 

WAŻNE! 

Urządzenia Raizer nigdy nie należy stosować do podnoszenia osób, u których 

zachodzi podejrzenie urazu na tyle ciężkiego, że podnoszenie mogłoby skutkować 

pogorszeniem stanu ich zdrowia. Przed każdorazowym użyciem należy sprawdzić 

urządzenie Raizer pod kątem ewentualnych wad i uszkodzeń.  

 

ZAWSZE po zakończeniu podnoszenia urządzenie Raizer należy złożyć do pozycji 

poziomej, aby było gotowe do kolejnego użycia.  

 

Jeśli osoba podnoszona nie jest kompletnie ubrana, siedzisko krzesła należy przykryć 

nakładką higieniczną lub innym materiałem, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu 

ciała z powierzchnią urządzenia. 

 

Jeśli urządzenie wykazuje jakiekolwiek widoczne wady, nie należy go użytkować i nie 

można go uznać za bezpieczne ani zgodne ze zwyczajowo przyjętymi normami 

użytkowania, w tym w zakresie jakości, przydatności i trwałości. To oznacza, że 

firma Liftup nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek użytkowanie 

urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem ani ewentualne 

konsekwencje takiego użytkowania. 

 

 

10. Opis funkcyjny 

Urządzenie Raizer to mobilne krzesło podnoszące, które pomaga osobie po upadku w ciągu 

kilku minut powrócić do pozycji prawie stojącej. Urządzenie może być obsługiwane tylko przez 

jednego pomocnika. 

 
Krzesło podnoszące można łatwo zmontować pod osobą po upadku. Mechanizm podnoszenia 

jest aktywowany przy pomocy korbki. Krzesło pozwala podnieść osobę po upadku do pozycji 

siedzącej lub prawie stojącej, dając jej możliwość dalszego przemieszczenia się. 

Korbka może zostać zamontowana po 

dowolnie wybranej stronie. Kierunek 

obracania korbki jest oznaczony strzałką.  

Aby rozłożyć i spakować krzesło, należy 

obracać korbką w kierunku przeciwnym do 

kierunku wskazywanego przez strzałkę. 
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11. Obsługa 

 

 
Dodatkowo do niniejszej instrukcji dostępna jest skrócona instrukcja obsługi 

urządzenia Raizer, w której w przystępny sposób został opisany sposób składania 

krzesła.   

 

 

11.1 Ułożenie siedziska 

1. Osoba po upadku powinna leżeć na 

plecach. Dla zapewnienia jej większego 

komfortu można pod głowę podłożyć 

poduszkę. 

2. 2. Siedzisko należy położyć na podłodze 

przy leżącej osobie. 

3. Uda unieść, a nogi ugiąć w kolanach. 

4. Wsunąć siedzisko ostrożnie pod uda. 

 
 

UWAGA! 

Zielone gumowe znaczniki powinny 

znajdować się pod udami i pośladkami. 

 
 

 

11.2 Montaż pasa bezpieczeństwa 

Jeśli pas bezpieczeństwa nie jest przymocowany do oparcia, należy go zamontować poprzez 

wsunięcie zaczepu pasa w profil oparcia aż do uzyskania wymaganego położenia. Zaczep pasa 

można zamontować po obu stronach (zob. rysunek). W razie potrzeby istnieje możliwość 

dokupienia dodatkowych pasów bezpieczeństwa (zob. akcesoria). 

 

Przed rozpoczęciem podnoszenia pas bezpieczeństwa musi zostać napięty i przylegać do ciała 

podnoszonej osoby. 
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11.3 Montaż oparć 

 

UWAGA! Oparcie krzesła składa się z dwóch jednakowych części, które można montować w 

dowolnej kolejności. 

 

Montaż oparcia do siedziska 

Ramiona osoby leżącej należy ostrożnie 

unieść lekko popychając łokcie. Oparcia 

wsunąć do otworów montażowych w 

siedzisku. 

Prawidłowe zamontowanie oparcia jest 

sygnalizowane wyraźnie słyszalnym 

kliknięciem. 

 

 

 
 

Ramię oparcia powinno zostać wsunięte 

do siedziska tak, aby czerwony symbol 

ostrzegawczy był całkowicie niewidoczny.  
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11.4 Montaż nóg 

 

UWAGA! Krzesło jest wyposażone w cztery jednakowe nogi, które można montować w 

dowolnej kolejności. 

 

Montaż nóg w przegubie obrotowym 

Nogę należy ostrożnie wsunąć w przegub.  

Prawidłowe zamontowanie nóg jest 

sygnalizowane wyraźnie słyszalnym 

kliknięciem. 

 

 
 

Montaż nóg w dolnej części siedziska 

Nogę należy ostrożnie wsunąć w otwór 

montażowy w dolnej części siedziska.  

Prawidłowe zamontowanie nóg jest 

sygnalizowane wyraźnie słyszalnym 

kliknięciem. 

 

 
 

Tę samą procedurę należy powtórzyć dla nóg po przeciwległej stronie. 

 

 

 

OSTRZEŻENIE:  

Przed rozpoczęciem podnoszenia pas 

bezpieczeństwa musi zostać napięty i 

przylegać do ciała podnoszonej osoby. Pas 

NIE MOŻE znajdować się pod tylnymi nogami 

krzesła, ponieważ stwarza to ryzyko 

przygniecenia. (Wcześniej jednak klips pasa 

ulegnie złamaniu.)  
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11.5 Montaż korbki 

Korbkę można zamontować po dowolnej 

stronie krzesła. Warto wybrać tę stronę, 

która zapewnia asystentowi większą wygodę 

podczas podnoszenia. 

 

 

11.6 Podparcie głowy 

Podparcie głowy jest zalecane w przypadku 

osób po upadku, które mogą mieć trudności z 

samodzielnym utrzymaniem głowy w górze. 

W większości przypadków podczas 

podnoszenia przy użyciu urządzenia Raizer M 

zalecamy użycie podparcia głowy* dla 

ograniczenia do niezbędnego minimum 

wysiłku ze strony asystenta. Alternatywnie 

asystent może podeprzeć głowę ręką.  

 

Podparcie głowy należy wsunąć pod głowę osoby po upadku pomiędzy dwie części oparcia 

krzesła. 

 

 
* Wyposażenie dodatkowe 

 

11.7 Ostrzeżenia 

Przed rozpoczęciem podnoszenia należy upewnić się, że podnoszona osoba ma ramiona 

ułożone wzdłuż tułowia i na klatce piersiowej oraz złączone nogi. 

Podnoszenie można rozpocząć dopiero wtedy, gdy stopy, ramiona, dłonie i inne części ciała 

osoby podnoszonej zostały zabezpieczone przed ewentualnym przygnieceniem przez 

poruszające się krzesło.  
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11.8 Podnoszenie 

1. Mechanizm podnoszenia jest aktywowany 

przy pomocy korbki. 

Korbka może zostać zamontowana po 

dowolnie wybranej stronie. Kierunek 

obracania korbki jest oznaczony strzałką. 

Aby rozłożyć i spakować krzesło, należy 

obracać korbką w kierunku przeciwnym 

do kierunku wskazywanego przez 

strzałkę. 

 

 
 

2. Podnoszenie należy kontynuować do 

momentu sprowadzenia osoby po upadku 

do pozycji siedzącej ze stopami 

spoczywającymi płasko na podłodze. 

Należy pamiętać o odpięciu pasa 

bezpieczeństwa przed wstaniem z krzesła. 

 
 

 

Krzesło może stracić stabilność, jeśli zostanie podniesione na zbyt dużą wysokość, a 

jego przednie i tylne nogi będą ustawione zbyt blisko siebie (pomiędzy kołami musi 

być zachowany odstęp wynoszący co najmniej 55 cm). 

 

Nie należy pchać ani przemieszczać krzesła podnoszącego razem z osobą siedzącą na 

krześle. Koła krzesła nie są przeznaczone do przewożenia osób. 

 

NIGDY nie należy stawać na krześle.  
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12. Demontaż 

 

 
 

WAŻNE 

ZAWSZE po zakończeniu podnoszenia 

urządzenie Raizer należy złożyć do pozycji 

poziomej, aby było gotowe do kolejnego 

użycia. 

 

 

W pierwszej kolejności należy wyciągnąć 

oparcia i nogi. 

 

 

 

Po zdemontowaniu wszystkich elementów 

cały zestaw należy umieścić w dołączonym 

opakowaniu. 
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13. Konserwacja 

13.1 Czyszczenie 

 

WAŻNE! Urządzenie należy przecierać wyłącznie wilgotną ściereczką lub gąbką. 

 

Urządzenie Raizer można dezynfekować przy użyciu płynów dezynfekujących na 

bazie alkoholu o stężeniu 75-80%. ZABRONIONE jest stosowanie 

wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących oraz mycie wodą z węża, ponieważ 

mogłoby to spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia.  

 

 

13.2 Przeglądy serwisowe 

Krzesło podnoszące Raizer jest przeznaczone do użytku domowego. Urządzenie stosowane w 

warunkach domowych nie wymaga serwisowania w całym przewidywanym okresie eksploatacji. 

Niemniej zaleca się dokonywanie okresowych przeglądów i prób obciążeniowych urządzenia 

Raizer przed upływem okresu gwarancyjnego (2 lata), zob. pkt 7, a następnie co 2 lata, w 

szczególności gdy zachodzi konieczność częstego stosowania (kilka razy w tygodniu) dla 

zapewnienia bezpiecznego i bezawaryjnego działania. 

 

Jeśli urządzenie ma być wykorzystywane do innych celów, prosimy o skontaktowanie się z 

naszym dystrybutorem w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących serwisowania: 

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

 

W przypadku wystąpienia niespodziewanych usterek lub nieprawidłowości należy niezwłocznie 

skontaktować się z dystrybutorem i zlecić mu usunięcie usterki.  

 

  

https://www.liftup.dk/en/distributors/
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14. Części zamienne i akcesoria 

 

WAŻNE! Ważne jest, aby zawsze stosować oryginalne części zamienne. Wymianę 

części może przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowany personel techniczny. Użycie 

części zamiennych innych niż oryginalne może skutkować utratą gwarancji. Może to 

ponadto powodować spadek poziomu bezpieczeństwa urządzenia, a przez to 

zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa osób.  

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących części zamiennych i akcesoriów 

prosimy o kontakt ze sprzedawcą urządzenia. 

 

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.raizer-m.dk. Akcesoria 

są dostępne w sklepie internetowym lifupshop.com. 

 

14.1 Części zamienne 

Opis Nr art. 

 

1. Siedzisko Nie dotyczy 

2. Korbka 105060 

3. Oparcia 107373 

4. Nogi 107647 

5. Pas bezpieczeństwa 107250 

 

14.2 Akcesoria 

Opis Nr art.  

Podparcie głowy* 107464  

Wózek 107273  

Koła na schody, 2 szt. 103314  

Uchwyt rowerowy, zestaw 103313  

Jednorazowe nakładki higieniczne, 

10 szt. 
103741  

Torba (ze skróconą instrukcją 

obsługi) 
107746  

Pokrycie siedziska 107240  

Uchwyt ścienny, zestaw 107693  

Pas bezpieczeństwa (dodatkowy) 107250  

 

* W większości przypadków podczas podnoszenia przy użyciu urządzenia Raizer M zalecamy 

użycie podparcia głowy* dla ograniczenia do niezbędnego minimum wysiłku ze strony 

asystenta. Jeśli nie ma pewności, czy osoba po upadku potrafi samodzielnie utrzymać głowę 

podczas podnoszenia, zalecamy każdorazowe zastosowanie elementu podpierającego głowę.   

http://www.raizer-m.dk/
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15. Rozwiązywanie problemów 

 

Problem Przyczyna Rozwiązanie 

Krzesło Raizer nie podnosi 

się mimo kręcenia korbką. 

Krzesło Raizer jest 

przeciążone. 

Odciąż krzesło. Spróbuj 

wykonywać wolniejsze 

obroty korbką. Przez godzinę 

po wystąpieniu przeciążenia 

maksymalny udźwig krzesła 

może być nieco niższy.  

Nie można złożyć krzesła 

Raizer. 

Krzesło Raizer nie zostało 

odpowiednio przywrócone 

do pozycji wyjściowej po 

poprzednim użyciu. 

Ustaw krzesło Raizer w 

odpowiedniej pozycji, zob. 

pkt 12. 

 

 

 

 

 

 

 

Życzymy zadowolenia z użytkowania urządzenia 

Raizer M. 

 

Z wyrazami szacunku 

Liftup A/S 
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