
Como utilizar o Raizer M – uma cadeira elevatória para uso doméstico

Guia Rápido

Leia o código QR com o seu telemóvel 
e veja as instruções de vídeo
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O Raizer M consiste em:

1. Assento

2. Manivela

3. Encostos

4. Pernas

5. Cinto de segurança

OBS: Antes de efetuar um levantamento, 
certifique-se de que a pessoa a ser levantada 
não se tenha aleijado de forma a que o 
procedimento de levantamento possa piorar o 
seu bem-estar. Sempre que tiver dúvidas, peça 
ajuda.
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1. Antes de montar o Raizer, coloque o cinto 
de segurança deslizando-o sobre o perfil do 
encosto



2. A pessoa deve estar deitada de costas, as 
coxas levantadas fazendo um ângulo



3. Empurre cuidadosamente o assento sob as 
coxas. As faixas de borracha verdes devem 
ser viradas contra as coxas e nádegas



4. Encaixe o encosto no assento



O símbolo de aviso vermelho deve estar 
completamente escondido na ranhura 
quando o encosto está montado 
corretamente



5. Encaixe uma perna na junta giratória



6. Encaixe uma perna na parte inferior do 
assento



7. Monte um encosto no lado oposto



8. Aperte o cinto de 
segurança. Ouve um 
clique distinto



9. Monte duas pernas da mesma forma no 
lado oposto (no assento e na junta giratória)



10. Insira a manivela pelo lado mais 
conveniente



11. Deslize o encosto de cabeça* sob o 
pescoço da pessoa deitada, entre os dois 
encostos

* Acessório opcional



12. Rode a manivela na direção da seta



13. Continue até a pessoa estar levantada



14. Mova o Raizer até onde puder ajudar a 
pessoa a deslocar-se



15. Assim que a pessoa tiver sido ajudada, 
arrume o Raizer



16. Remova os encostos e as pernas 
desencaixando-os. Guarde o Raizer
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