
Jak korzystać z krzesła podnoszącego Raizer M w warunkach domowych

SKRÓCONA INSTRUKCJA

OBSŁUGI

Zeskanuj kod QR za pomocą 
telefonu i obejrzyj film uktażowy.
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Krzesło Raizer M składa się z 
następujących elementów:

1. Siedzisko

2. Korbka

3. Oparcia

4. Nogi

5. Pas bezpieczeństwa

Pamiętaj: Zanim rozpoczniesz podnoszenie 
przy pomocy krzesła Raizer, upewnij się, że 
osoba po upadku nie doznała urazu, który 
pogorszy się podczas podnoszenia. W razie 
wątpliwości zadzwoń po pomoc.
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1. W pierwszej kolejności zamocuj pas 
bezpieczeństwa na oparciu krzesła Raizer



2. Ułóż osobę po upadku na plecach z 
nogami ujętymi w kolanach



3. Wsuń siedzisko pod nogi. 
- Zielone gumowe znaczniki powinny 
znajdować się pod udami i pośladkami



4. Zamocuj pierwsze oparcie do siedziska



Ramię oparcia powinno zostać wsunięte 
do siedziska tak, aby czerwony symbol 
ostrzegawczy był całkowicie niewidoczny



5. Zamocuj nogę w przegubie obrotowym



6. Zamocuj nogę w dolnej części siedziska



7. Zamontuj drugie oparcie po przeciwległej 
stronie



8. Zapnij pas 
bezpieczeństwa. 
Prawidłowe zapięcie 
jest sygnalizowane 
wyraźnie słyszalnym 
kliknięciem.



9. Zamocuj drugą parę nóg odpowiednio w 
przegubie obrotowym i dolnej części siedziska po 
przeciwległej stronie



10. Zamontuj korbkę po tej stronie, która 
zapewni Ci większą wygodę podczas podnoszenia



11. Wsuń podparcie głowy* pod głowę osoby 
po upadku pomiędzy dwa oparcia krzesła

* Wyposażenie dodatkowe



12. Kręć korbką zgodnie z kierunkiem 
strzałki



13. Kontynuuj do momentu podniesienia 
osoby po upadku do pozycji siedzącej



14. Upewnij się, że siedzisko jest 
odpowiednio wysoko, aby osoba po 
podniesieniu mogła wygodnie wstać



15. Po wstaniu ustaw krzesło Raizer z 
powrotem w położeniu rozłożonym



16. Zdemontuj nogi i oparcia. Spakuj krzesło 
Raizer do torby
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