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1. Předmluva 

Blahopřejeme k nákupu zvedáku Raizer.  

 

Toto je originál příručky pro uživatele nového zvedáku Raizer 

II. Dále v textu používáme výraz zvedák místo zvedák Raizer 

II, není-li specificky uvedeno jinak. 

 

 

 

Dříve než budete zvedák používat, je 

důležité přečíst si tuto příručku. 

 

Zvedák je mobilní zvedací židle na baterie, která během 

několika minut pomůže ležící osobě se zvednout téměř do 

vzpřímené polohy. Zvedák může obsluhovat pouze jedna 

pomáhající osoba a nevyžaduje od ní žádnou fyzickou sílu 

kromě pomoci. Se zvedákem se pracuje snadno 

prostřednictvím ovládacího panelu, který je namontován na 

boční straně sedadla, nebo pomocí dálkového ovladače. 

 

1.1 Elektronická verze 

Nabízíme on-line verzi příručky pro uživatele, k níž se dostanete vždy naskenováním 

následujícího QR kódu nebo z našich webových stránek:  

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

 

 

Naskenujte pro otevření nebo 

stažení  

příručky pro uživatele 

 

 

 

 

 
Na našich webových stránkách nabízíme také některá užitečná videa, z nichž získáte 

informace o alarmech/signálech a odstraňování problémů, montáži a demontáži 

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

 

Po naskenování přejdete 

k on-line videím 

 

          

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. EU prohlášení o shodě 
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3. Označení zařízení 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zde vložte kopii  

certifikační značky CE 
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4. Podmínky použití 

Zvedák by se měl používat pouze ke zvednutí osoby ležící na podlaze do polohy vsedě nebo 

téměř vestoje, pokud tato osoba sama nedokáže vstát. Tato osoba může vyžadovat přemístění 

z této polohy. Pokud zvedaná osoba na sobě nemá oděv na místech v přímém kontaktu se 

zvedákem, musí se na sedadlo umístit hygienický potah nebo textilie. 

 

Maximální zatížení zvedáku je uvedeno na označení CE na zadní straně sedadla. Když je zvedák 

zcela nabitý, je možno použít jej asi 40krát při plném zatížení. Váš zvedák je vybaven nabíječkou. 

 

 

Pohyblivé součásti: Dávejte pozor na nebezpečí rozdrcení. Servisní prohlídky 

musí vždy provádět kvalifikovaný servisní technik. Majitel je povinen zařízení 

udržovat podle průvodce pro údržbu uvedeného v části 12. Je přísně zakázáno 

výrobek upravovat, protože tím může dojít k ohrožení bezpečnosti osob. 

 

Části zvedáku mohou být na dotek horké nebo studené, pokud byly uloženy 

v zavazadlovém prostoru vozu nebo na přímém slunci. Berte to v úvahu před 

použitím zařízení. 

 

Kapacita zvedání: Max. 150 kg (330,7 liber) 

 

Zvedací židli netlačte ani nepřemísťujte se sedící osobou. Zvedák není určen pro 

přepravu osob. 

 

Na zvedací židli si nestoupejte. Zvedák není určen pro přepravu osob. 

 

Zvedací židli nikdy nepolévejte vodou ani ji do vody neponořujte. Všeobecné 

čištění se může provádět pouze dobře vyždímaným hadříkem nebo houbičkou. 

 

Dříve, než budete zvedací židli používat, přečtěte si důkladně tuto příručku pro 

uživatele 

 

Baterie, elektrické ani elektronické zařízení nelikvidujte společně s netříděným 

domovním odpadem. Při likvidaci zařízení zajistěte soulad s místními nařízeními 

a předpisy. 
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5. Technické údaje 

5.1 Rozměrové výkresy 
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5.2 Specifikace 

Baterie: LiFePo4, 12 V, 5 AH 

Počet zvednutí při plném  

nabití: 40 při maximálním zatížení. Asi 80 při průměrném zatížení  

Pracovní cyklus:  1 min. / 5 min. 

Doba nabíjení: Až 6 hodin s přiloženou nabíječkou 

Nabíjení vybité baterie: 10–15 min = 1 zvednutí 

Rozměry (D x Š x V): Stojící 655 x 688 x 1225 mm / 25,8 x 27,1 x 48,2 palce 

 Ležící 1321 x 688 x 277 mm / 52 x 27,1 x 10,9 palce 

Hmotnost: Jednotka motoru / sedadlo 9,2 kg / 20,3 libry – Opěradlo a nohy 

4,9 kg / 10,8 libry = celkem 14,1 kg / 31,1 libry 

Kapacita zvedání:   Max. 150 kg / 330,7 libry 

Doba zvedání: 20–-30 s 

Hlučnost: < 70 dB A 

Prach a voda IP 52 (chráněno před omezeným vniknutím prachu; chráněno 

před vodní tříští) 

Pracovní síly ovládání: < 3N (300g) 

Pracovní teplota: +5 °C až +40 °C / 41 °F až 104 °F 

Skladovací teplota: -25 °C až +70 °C / 13 °F až 158 °F 

Materiály: Jednotka motoru / sedadlo: Polykarbonát + ABS 

 Opěradla: Polykarbonát + ABS – Nohy: Hliník 

Zvedák splňuje všechny příslušné požadavky, zejména pokud jde o následující normy: 

EN ISO 10535:2007  Zvedáky pro přepravu osob se zdravotním postižením.  

 Potvrzeno Dánským technologickým institutem, certifikát č. 222 

EN 12182:2012 Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením – Obecné 

požadavky a metody zkoušení 

EN 60601--1:2006 + Oprava -1,-2:2008 + Změna, A1:2013  

 Zdravotnické lékařské přístroje – část 1 

EN 60601--1-11:2015 Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické 

elektrické systémy používané v prostředí domácí zdravotní péče 

5.3 Specifikace USB nabíječky 

USB typ A  Min. 5 V 1 A 

5.4 Specifikace nabíječky 

Nabíječka typ 2241 4článková LiFePO4 

Vstupní napětí: 100–240 V jmenovité Min. Max. 90–264 V AC  

Výkon:    Max. 15 W  

Výstupní napětí:  14,6 V  

Rozměry (D x Š x V):  120 x 47 x 70 mm / 4,8 x 1,85 x 2,75 palce  

Hmotnost:  170 g (0,38 libry)  

Pracovní teplota:  +5 °C až +40 °C / 41 °F až 104 °F  

Skladovací teplota:  -25 °C až +70 °C / 13 °F až 158 °F  

Prach a voda:  IP 4x  

Předpokládaná životnost: >5 let 



 

Liftup A/S | Hagensvej 21 | DK-9530 Støvring | Dánsko | T: +45 96 86 30 20 | M: support@liftup.dk | www.liftup.dk | CVR DK-1015 3964  

 
 

10 
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5.5 Specifikace rádiových součástí 

Všechny rádiové součásti vyhovují následujícím normám: 

EU2014/53/EU,  směrnice o rádiových zařízeních 

FCC (USA) CFR 47 část 15 

ISED (Industry Canada) RSS-210 

EN 62479:2010 Posuzování shody nízkovýkonového elektronického 

a elektrického zařízení se základními omezeními pro vystavení 

člověka elektromagnetickým polím (10 MHz až 300 GHz) 

EN 300 440, v2.1.1  Zařízení krátkého dosahu (SRD)  

BS EN 60601-1-2:2015 Zdravotnické lékařské přístroje – část 1-2: Elektromagnetická 

rušení 

CISPR 11, třída B Emise 

BS EN 61000--4-2:2009 EMC – Zkušební a měřicí technika. Elektrostatický výboj – 

Zkouška odolnosti 

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

 EMC – Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole – 

Zkouška odolnosti 

EN 61000--4-8:2010 EMC – Magnetické pole síťového kmitočtu – Zkouška odolnosti 

AS/NZS 4268 Rádiová zařízení a systémy – Zařízení krátkého dosahu 

AS/NZS 2772.2 Vysokofrekvenční pole (střední výkon <1 mW) 

 

 

MODUL 1 (MODULE 1):  

2,4GHz zařízení krátkého dosahu přijímač třídy 3; FCC ID:2AK8H-MODULE1 

Rozměry (D x Š x V):  72 x 33 x 10mm / 2,83 x 1,30 x 0,40 palce  

Hmotnost:  10 g (0 035 libry)  

Frekvence:  2 410 GHz 2 435 GHz a 2 460 GHz 

Pracovní cyklus: <1 % (pouze TX pro párování dálkových ovladačů) 

Výkon:  <0,6 mW Kontrolované prostředí  

Napájení:  5,6 V 30 mA 

Prach a voda:  IP 52 (chráněno před omezeným vniknutím prachu; chráněno 

před vodní tříští) 

Pracovní teplota:  +5 °C až +40 °C / 41 °F až 104 °F  

Skladovací teplota:  -25 °C až +70 °C / 13 °F až 158 °F  

Předpokládaná životnost:  >5 let  

 

 

Ruční DÁLKOVÝ OVLADAČ 1 (REMOTE1): 

2,4GHz zařízení krátkého dosahu přijímač třídy 3; FCC ID:2AK8H-REMOTE1 

Rozměry (D x Š x V): 80 x 60 x 21mm / 3,15 x 2,36 x 0,82 palce  

Hmotnost: 47 g (0,10 libry) 

Frekvence: 2 410 GHz 2 435 GHz a 2 460 GHz 

Pracovní cyklus: <1% 

Výkon: <0,6 mW Kontrolované prostředí, samočinný návrat do výchozí 

polohy 

Baterie: 3V CR2032 

Prach a voda: IP 42 
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Pracovní síly ovládání <3 N (300 g) 

Pracovní teplota: +5 °C až +40 °C / 41 °F až 104 °F 

Skladovací teplota: -25 °C až +70 °C / 13 °F až 158 °F 

Předpokládaná životnost: >5 let 

 

Vyhrazujeme si právo na provedení technických změn 

 

5.6 Patenty a zápis vzoru 

 

Na výrobek se vztahují následující patenty:  

• EP2911637   

• PCT/DK2015/050041 

• US 09561144 

• US 09980866 

• US-2018-0042791-A1 

• 52936AU01 

 

 

Výrobek je chráněn následujícími zápisy vzoru: 

• D55542EU01 

• DM/087 953 
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6. Bezpečnostní pokyny 

6.1 Předejděte úrazům osob 

 

Ačkoli je zvedák vybaven různými bezpečnostními prvky, nikdy jej nepoužívejte, pokud 

jsou v blízkosti nepovolané osoby nebo zvířat, protože by mohlo dojít k riziku 

rozdrcení. Nikdy nedovolte dětem, aby si se zvedákem hrály. 

 

6.2 Přetížení 

Aby nedošlo k poškození v případě přetížení (max. 150 kg / 330,7 libry), je zvedák vybaven 

vypnutím při přetížení, které při spuštění zastaví zvedací židli a vydá zvukový signál. V případě 

přetížení dejte židli dolů do horizontální pozice / na úroveň podlahy.  

 

Z bezpečnostních důvodů je zvedák navržen tak, aby při velkém zatížení pomalu klesal, což je 

zcela normální. Tento prvek byl zaveden, aby v případě přetížení nedošlo k mechanickému 

poškození. 

 

6.3 Bezpečnost osob 

• Aby nedošlo k poranění osob, NENÍ dovoleno používat zvedací židli v případě, kdy je někdo 

nebo něco ohroženo rozdrcením, pořezáním, pádem, uklouznutím nebo podobným 

způsobem. 

• Důležité je, aby pomáhající osoba zajistila, aby se židle mohla pohybovat, aniž by kohokoliv 

nebo cokoliv ohrozila. 

• Buďte mimořádně opatrní v případě, že v blízkosti židle nebo na židli je dítě, fyzicky či 

mentálně postižená osoba, protože u těchto skupin se nedá vždy předpokládat, zda jsou 

schopny předvídat možné následky pohybu zařízení. 

• Na židli nikdy nenakládejte více než 150 kg (330,7 libry), což je uvedeno na značce zatížení 

jako maximální zatížení. 

• Doporučujeme, abyste nikdy nepoužívali zvedací židli, pokud není zvedaná osoba připoutána 

k sedadlu bezpečnostním pásem. 

 

6.4 Bezpečnostní pás 

• Zvedák je při dodání vybaven bezpečnostním pásem. Bezpečnostní pás pomůže udržet 

během zvedání zvedanou osobu ve správné poloze. Použití bezpečnostního pásu není nutné, 

ale my je doporučujeme. Bezpečnostní pás poskytuje osobě během zvedání bezpečnost 

a jistotu. 

• Je však důležité upozornit, že bezpečnostní pás neslouží ke 100% podepření osoby. To 

znamená, že v případě, že zvedaná osoba nedokáže udržet horní část trupu ve vzpřímené 

poloze, musí se použít hrudní pás nebo několik bezpečnostních pásů (volitelné vybavení)  
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6.5 Manipulace 

Zvedák vám obvykle dodá váš obchodní zástupce. Zvedací židle je po dodání připravena k použití. 

 

Zvedák je možno přepravovat ve 2 taškách, které jsou součástí balení.  

 

 

Jedna taška tvoří ochranný povlak pro 

samotné sedadlo. Při přenášení se sedadlo 

drží za tyrkysové držadlo. 

 

 

 

Opěradlo a nohy se pomocí popruhů přenášejí v tašce v ruce nebo na zádech (dlouhý popruh 

na ramena nebo dva popruhy jako batoh). 

 

Nevystavujte zvedák silným úderům nebo nárazům; může to ovlivnit funkčnost výrobku. 

 

Přiložený dálkový ovladač uchovávejte v suchu a nevystavujte jej silným nárazům, to znamená, 

neházejte s ním, neupusťte ho atd. Čištění lze provádět pouze pomocí dobře vyždímaného 

hadříku.  

 

 

 

NIKDY nepoužívejte k oplachování židle vysokotlakou trysku a NIKDY židli 

neponořujte do vody, protože se tím může výrobek poškodit. 

 

  



 

Liftup A/S | Hagensvej 21 | DK-9530 Støvring | Dánsko | T: +45 96 86 30 20 | M: support@liftup.dk | www.liftup.dk | CVR DK-1015 3964  

 
 

14 
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7. Funkce 

Zvedák je mobilní zvedací židle na baterie, která během několika minut zvedne osobu, která 

upadla, do téměř vztyčené polohy. Může jej obsluhovat pouze jedna osoba a nevyžaduje od ní 

žádnou fyzickou sílu, kromě pomoci. 

 

Zvedací židle funguje tak, že pomáhající osoba zvedák sestaví kolem osoby, která upadla, a ovládá 

jej pomocí ovládacího panelu na sedadle nebo pomocí dálkového ovladače. Pomáhající osoba 

může osobu, která upadla, zvednout do sedící nebo téměř stojící polohy, připravené k 

přemístění. 

 

Chcete-li zvedák použít, stiskněte tlačítko a držte jej po celou dobu zvedání. Jakmile se tlačítko 

uvolní, zvedání se zastaví. 

 

 

 

 

8. Před použitím 

 

 

Dbejte na to, aby byl zvedák vždy zcela nabitý. Se zařízením se dodává nabíječka 

a připojovací kabel pro nabíjení přes USB; doporučujeme mít zvedák vždy nabitý 

a připravený k použití. Alespoň jednou za 6 měsíců byste měli zkontrolovat nabití 

a nabít jej, pokud to je zapotřebí. Viz také část 11. 

 

8.1 Nabíjení zvedáku 

 

Zvedák se musí nabíjet minimálně 6 hodin před 

prvním použitím a následně podle potřeby, 

avšak minimálně každých 6 měsíců (pomocí 

přiložené nabíječky).  

 

Doporučujeme ověřit stav nabití na ukazateli 

baterie na boku zvedací židle. 

 

 

K nabíjení lze použít také USB kabel; v tom 

případě však nabíjení trvá výrazně déle než při 

použití nabíječky (cca 20 hodin do plného 

nabití). 
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Ukazatel baterie 

 

Před použitím zkontrolujte, že je židle nabitá. 

Ukazatel baterie nesmí blikat červeně.  

       
 

Zvedák je možno ukládat kamkoliv. Avšak rychlost zvedání se sníží, jestliže teplota baterie klesne 

pod 0 °C. V praxi ale bude zvedák vždy schopný plnit svou funkci, i když bude uložen ve vozidle 

v silném mraze (-15 °C). Je však potřeba pamatovat, že součásti, které jsou velmi horké, nebo 

studené, mohou být nepříjemné na dotek. 

 

 

8.2 Ovládání zvedáku 

Ovládací panel se nachází na pravé straně 

sedadla. 

 

 

 

 
 

 

Zvedák zapnete stiskem tlačítka zap/vyp nebo 

šipkami NAHORU/DOLŮ na boku židle. Před 

použitím zkontrolujte, že je židle nabitá. 

Ukazatel baterie nesmí blikat červeně. 

       

Ukazatel baterie 
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PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE – RAIZER® II – VERZE CS 05.02 

 
 

Dálkový ovladač 

 

Pohybuje zvedákem nahoru 

 

Pohybuje zvedákem dolů 

 

 

 

 

Dálkový ovladač je vložen do kapsy na boku 

sedadla a zajištěn magnetem. Uvolňuje se 

lehkým stiskem horní části dálkového 

ovladače.  

 

DÁVEJTE POZOR, abyste dálkový ovladač 

neztratili, když ho uvolňujete ze zvedáku. 

 

 

 

Ukazatel baterie 

Pohybuje zvedákem dolů 

Tlačítko zap/vyp 

Tlačítko Stop 

Pohybuje zvedákem nahoru 

Ukazatel servisu 

Signál Připraven 
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1. Po stisku šipky NAHORU (↑) se zvedací 

židle bude pohybovat nahoru.  

Zvedák se bude pohybovat pouze po 

dobu, kdy je tlačítko stisknuté. 

 

POZNÁMKA:  

Aby dálkový ovladač fungoval, musí být 

zvedák zapnutý (lehkým stiskem tlačítka 

zap/vyp na boku židle). 
 
 

 

2. Tlačítko stop se aktivuje, když je potřeba 

přerušit pohyb zvedáku. Zatáhněte za 

tlačítko nebo za šňůru, abyste tlačítko 

uvolnili ze stávající polohy. 

Zvedák lze znovu spustit teprve po 

opětovném nasazení tlačítka stop.  

 
 

 

9. Provoz 

9.1 Montáž zvedáku 

 

 
Na našich webových stránkách nabízíme některá užitečná videa, z nichž získáte 

informace o alarmech/signálech a odstraňování problémů, montáži a demontáži 

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

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!  

Dbejte na to, abyste nejprve připevnili opěradlo. Pokud připevníte nejprve nohy, 

nebude možné namontovat opěradlo. Nasaďte nejprve jednu stranu, potom druhou. 

 

  
Správná montáž  

(nejprve namontujte opěradlo) 

Nesprávná montáž  

(NIKDY nemontujte nejprve nohy) 

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

1. Příchod a přístup.  

Zvedané osobě můžete pro větší pohodlí 

podložit hlavu polštářem. 

 

2. Sedadlo umístěte na podlahu vedle ležící 

osoby. Osoba musí ležet na zádech. 

Zvedněte stehna do úhlu. 

Sedadlo opatrně vsuňte pod stehna. 

 
POZNÁMKA!  

Opěradlo vždy připevněte jako první. Pokud připevníte nejprve nohy, nebude možné 

namontovat opěradlo. 

 

 
 

Dávejte pozor, aby opěradlo bylo připevněné do správného otvoru 
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9.3 Montáž bezpečnostního pásu 

 

1. Pokud už není bezpečnostní pás namontovaný na opěradle, nasaďte ho tak, že nasunete 

upevňovací díl na profil opěradla. Upevňovací díl se dá nasadit z obou konců (viz ilustrace). 

 

   

2. Zapněte bezpečnostní pás. Uslyšíte 

zřetelné cvaknutí. 

 

 

 

3. VAROVÁNÍ! Bezpečnostní pás nikdy 

neveďte pod zadními nohami zvedáku, 

protože může dojít k přimáčknutí zvedané 

osoby. (Spona na bezpečnostním pásu se 

ale rozepne dřív, než dojde k úrazu). 
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9.4 Montáž opěradel 

Levé opěradlo 

 

1. Ležící osobě lehkým zatlačením do lokte 

opatrně nadzvedněte rameno. 

Opěradlo opatrně vsuňte pod rameno 

osoby. 

 

 

2. Opěradlo zasuňte do sedadla, až uslyšíte 

cvaknutí označující správnou polohu. 

Pokud je to zapotřebí, dejte před sedadlo 

nohu, aby nesklouzávalo kupředu.  

Po správném namontování opěradla 

uslyšíte potvrzovací tón (). 

 

 

Pravé opěradlo 

 

1. Ležící osobě lehkým zatlačením do lokte 

opatrně nadzvedněte rameno. 

Opěradlo opatrně vsuňte pod rameno 

osoby. 

 

 

2. Opěradlo zasuňte do sedadla, až uslyšíte 

cvaknutí označující správnou polohu. 

Pokud je to zapotřebí, dejte před sedadlo 

nohu, aby nesklouzávalo kupředu.  

Po správném namontování opěradla 

uslyšíte potvrzovací tón (). 
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9.5 Montáž noh 

 

 

POZNÁMKA! Všechny 4 nohy jsou stejné a mohou se namontovat v libovolném 

pořadí 

 

 

Levá zadní noha 

 

Opatrně zasuňte nohu, dokud s cvaknutím 

nezapadne na místo. Po správném nasazení 

nohy uslyšíte potvrzovací tón (). 

 

Levá přední noha 

 

Opatrně zasuňte nohu, dokud s cvaknutím 

nezapadne na místo. Po správném nasazení 

nohy uslyšíte potvrzovací tón (). 

 

Pravá zadní noha 

 

Opatrně zasuňte nohu, dokud s cvaknutím 

nezapadne na místo. Po správném nasazení 

nohy uslyšíte potvrzovací tón (). 

 

Pravá přední noha 

 

Opatrně zasuňte nohu, dokud s cvaknutím 

nezapadne na místo. Po správném nasazení 

poslední nohy uslyšíte dvojitý potvrzovací 

tón ().  
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Signál Připraven 

 

Po správném nasazení všech 4 noh uslyšíte 

dvojitý potvrzovací tón ().   

 
 

Toto dvojité upozornění znamená, že je 

zvedák připravený ke zvednutí osoby. 

 

LED kontrolka na boku zvedáku nyní 

změní barvu ze žluté na zelenou na 

znamení, že je zvedák připraven 

k provozu.  

 

9.6 Opěrka hlavy 

Doporučujeme podepřít zvedané osobě krk 

a hlavu, protože může být obtížné udržet hlavu 

při zvedání vzpřímenou. Ve většině případů 

v souvislosti se zvedací židlí Raizer II 

doporučujeme, aby pomáhající osoba podpírala 

během zvedání jednou rukou krk zvedané 

osoby a současně druhou rukou ovládala 

dálkový ovladač. 

 

V případech, kdy je nutné nebo praktické, aby 

měla pomáhající osoba obě ruce volné, může 

být velmi užitečná opěrka hlavy*.  

Opěrku hlavy vsuňte pod krk ležící osoby tak, 

aby zajela mezi obě opěradla.  

 

 

*Doplňkové vybavení 



 

Liftup A/S | Hagensvej 21 | DK-9530 Støvring | Dánsko | T: +45 96 86 30 20 | M: support@liftup.dk | www.liftup.dk | CVR DK-1015 3964  

 
 

23 

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE – RAIZER® II – VERZE CS 05.02 

9.7 Upozornění před zvedáním 

Polohování ležící osoby 

Ujistěte se, že ramena ležící osoby jsou 

umístěna správně na zvedáku a že paže 

jsou překřížené na prsou, protože po 

stisku šipky NAHORU (↑) se zadní nohy 

budou pohybovat směrem dolů k podlaze 

a mohou zasáhnout osobu, pokud by 

ramena/paže překážely. 

 

Zadní nohy 

Dávejte pozor na možnost přimáčknutí 

mezi zadními nohami a podlahou. Dbejte 

na bezpečnou vzdálenost rukou a chodidel 

od dráhy pohybu noh.  
 

Přední nohy 

Dbejte na to, aby byly nohy ležící osoby 

u sebe, aby se chodidla/nohy při zvedání 

židle nemohly dostat pod přední nohu, 

protože přední nohy se budou nejprve 

pohybovat směrem k podlaze a teprve 

poté začne židle osobu zvedat.  

 

 

 

 

NIKDY nezvedejte židli dříve, než se ujistíte, že chodidla, paže, ruce ani jiné části 

končetin nejsou ohrožené pohyby zvedací židle! 
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9.8 Zvedání osoby 

1. Zvedák se ovládá pomocí ovládacího 

panelu na sedadle nebo pomocí dálkového 

ovladače. 

 
2. Dálkový ovladač je vložen do kapsy na 

boku sedadla a zajištěn magnetem. 

Uvolňuje se lehkým stiskem horní části 

dálkového ovladače. 

DÁVEJTE POZOR abyste dálkový 

ovladač neztratili, když ho uvolňujete ze 

zvedáku (viz část 8.2. 
 

3. Nyní je zvedák připraven osobu zvednout. 

Před zahájením zvedání se ujistěte, že je 

osoba připravená, a upozorněte ji, že 

zahájíte zvedání. 

 

 

 

 

 

4. Jednou rukou podepřete krk ležící osoby 

nebo použijte opěrku hlavy*. Stiskněte 

„šipku NAHORU“ (↑) na bočním panelu 

nebo dálkovém ovladači. 

 
*Doplňkové vybavení 

  

5. Přidržujte šipku NAHORU (↑), dokud 

zvedaná osoba nebude v požadované 

poloze. 

 
6. Zvedák se automaticky zastaví, až dosáhne 

horní polohy a zvedaná osoba bude 

vzpřímeně sedět. 
 

Jste 

připravený/

á? 
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POZNÁMKA:  

Zvedák je zabezpečen proti příliš vysokému 

zvednutí, a proto se automaticky zastaví 

v horní poloze. Zazní potvrzovací tón () na 

znamení, že zvedák dosáhl horní polohy. 

 

NIKDY zvedák s usazenou osobou netlačte. 

Kolečka na nohách slouží pouze k tomu, aby 

při zvedání nedošlo k poškrábání podlahy. 

 

Zvedák není určen pro přepravu osob. 
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10. Demontáž 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Před demontáží zvedák vždy spusťte do vodorovné 

polohy (jinak dojde k problémům při příští montáži zvedáku). 

 

Až bude zvedák spuštěný do vodorovné polohy a připravený k demontáži, zasuňte dálkový 

ovladač do kapsy na boku sedadla. Pokud budou všechny nohy demontované a dálkový ovladač 

nebude vložen zpátky do kapsy, zvedák se začne výstražným tónem „dožadovat“ dálkového 

ovladače (vibrující tón). Po vložení dálkového ovladače na místo výstražný tón ztichne. 

Před demontáží zvedák vždy spusťte do 

vodorovné polohy (dokud se s jasně 

slyšitelným cvaknutím nezastaví) (jinak dojde 

k problémům při příští montáži zvedáku). 

 

Zvedák se demontuje tak, že vytáhnete 

všechny nohy (4) a opěradla (2) ven. 

 

Nezapomeňte vložit dálkový ovladač do kapsy 

na zvedáku, jinak se po demontáži všech noh 

rozezní vibrující výstražný tón. 

 

Po demontáži zvedáku uložte všechny součásti 

do přepravní tašky. 
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11. Nabíjení zvedáku 

Ukazatel baterie (LED) svítí při plném nabití 

baterie zeleně. 

 

Ukazatel baterie (LED) červeně bliká, pokud 

kapacita baterie klesne pod 10 % a zvedák se 

musí dobít. 

 

POZNÁMKA:  

Ukazatel se rozsvítí až po zapnutí zvedací židle. 
       

Nabíjecí zásuvka se nachází na stejném místě 

jako červené tlačítko stop.  

 

1. Vyjměte tlačítko stop a do zásuvky zapojte 

kabel nabíječky. Zástrčka je opatřena 

magnetem a sama zaskočí na místo. 

 

2. Připojte přiloženou nabíječku do zásuvky 

na zvedáku. 

 

 

Nebo použijte přiložený USB kabel. 

 

POZNÁMKA: Nabíjení pomocí USB kabelu 

trvá výrazně déle než při použití nabíječky.  
 

 

 

Zvedák se musí nabíjet minimálně 6 hodin před prvním použitím a následně podle 

potřeby, avšak minimálně každých 6 měsíců (pomocí přiložené nabíječky). Přibližně 

10–-15 minut nabíjení stačí pro 1 zvednutí. Úplné nabití vystačí přibližně na 

40 zvednutí při pokojové teplotě. Počet zvednutí se při nižších teplotách snižuje. 

Ukazatel baterie 
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12. Údržba 

12.1 Čištění 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Všeobecné čištění se může provádět pouze dobře 

vyždímaným hadříkem nebo houbičkou. 

 

Zvedák NENÍ vodotěsný, a proto se nesmí ponořit do vody ani oplachovat tekoucí vodou. 

Přípustné však je čištění zvedáku vlhkým hadříkem. 

 

 

Zvedák se NESMÍ 

oplachovat vodou 

Zvedák se NESMÍ  

ponořit do vody 

 

K dezinfikování zvedáku můžete použít následující doporučené dezinfekční přípravky: 

Roztok peroxidu vodíku 1,0% (max.) (zředěný peroxid vodíku) 

Produkty na bázi etanolu 70–-85 obj. % alkoholu 

Mýdlové roztoky   hodnota pH max. 9 

 

 

NIKDY nepoužívejte vysokotlaký čistič ani jiný zdroj stlačené nebo tekoucí vody, 

protože může dojít k trvalému poškození zvedací židle. 

12.2 Mechanická údržba 

Mechanická údržba zvedáku Raizer se bude běžně provádět ve spojení s pravidelnou roční 

servisní prohlídkou. Tu musí provádět kvalifikovaný servisní technik v souladu s částí 13. 

V případě výskytu neočekávaných chyb nebo neobvyklých zvuků kontaktujte okamžitě prodejce. 

12.3 Údržba přepravních tašek 

Přiložené přepravní tašky lze čistit dobře vyždímaným hadříkem nebo prát v pračce při max. 

30°C. YDezinfekci zvedáku můžete provést dezinfekčním přípravkem na bázi alkoholu o 

koncentraci 70–-85 v/v%. 

 

  

Perte při max. 30°C 

 

Nesušit v sušičce 

 

Nežehlit 

 

Nebělit 
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12.4 Párování vysílače a přijímače (dálkový ovladač) 

1. Baterie zvedáku musí být plně nabitá, viz část 11.  

2. Zvedák musí být vypnutý; použijte buď tlačítko zap/vyp, nebo vyčkejte, až se zvedák po 

10 minutách nečinnosti vypne automaticky.  

3. Na dálkovém ovladači stiskněte současně šipky NAHORU (↑) a DOLŮ (↓) a držte je 

stisknuté cca 5 sekund, dokud kontrolní LED na dálkovém ovladači nezačne pomalu blikat. 

Dálkový ovladač* je nyní po dobu 2 minut v režimu instalace. 

4. Během těchto 2 minut zapněte zvedací židli, kterou chcete spárovat/propojit s dálkovým 

ovladačem, současným stiskem šipek NAHORU/DOLŮ (↑/↓) na bocích židle. 

5. Až přestane kontrolní LED na dálkovém ovladači blikat, je ovladač spárovaný/propojený se 

zvedací židlí. 

6. Systém vyzkoušejte, abyste se ujistili, že bylo párování provedeno správně; pokud ne, 

opakujte výše uvedené kroky 1–-5. 

 

 

 

Resetování vysílače a přijímače:  

Při resetování dálkového ovladače, aby už nebyl spárovaný/propojený se zvedákem, postupujte 

následujícím způsobem: 

 

1. Stiskněte současně šipky NAHORU (↑) a DOLŮ (↓) a držte je stisknuté cca 5 sekund, dokud 

kontrolní LED nezačne pomalu blikat. Dálkový ovladač* je nyní po dobu 2 minut v režimu 

instalace. 

2. Během těchto 2 minut proveďte následující kroky: 

 

Stiskněte: NAHORU (↑), NAHORU (↑), DOLŮ (↓), DOLŮ (↓), NAHORU (↑), DOLŮ (↓), 

NAHORU (↑), DOLŮ (↓) 

 

Jakmile začne kontrolní LED rychle blikat, není už dálkový ovladač propojený/spárovaný se 

zvedákem. 

 

Nebo: 

Pokud je dálkový ovladač aktivovaný, můžete 

stiskem „reset“ obnovit původní stav. 
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12.5 Dálkový ovladač 

 

V dálkovém ovladači je nainstalovaná baterie A CR2032.  

 

 
Aby se zajistilo spolehlivé fungování, baterii každé 2 roky vyměňte 

 
DÁVEJTE POZOR, abyste knoflíkovou baterii nespolkli 

 

Baterie uchovávejte mimo dosah malých dětí. Pokud by dítě baterii spolklo, ihned 

kontaktujte lékaře 

 

Baterie, elektrické ani elektronické zařízení nelikvidujte společně s netříděným 

domovním odpadem. Při likvidaci zařízení zajistěte soulad s místními nařízeními a 

předpisy. 

 

 

Výměna baterie v dálkovém ovladači: 

 

1. Uvolněte šroub (Torx TX 6)na zadní straně dálkového ovladače. 

2. Sejměte zadní kryt 

3. Vyměňte baterii 

4. Připevněte zadní kryt a zkontrolujte, že dálkový ovladač správně funguje. 
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13. Servisní prohlídky 

Za normálních provozních podmínek lze očekávat životnost delší než 5 let, pokud je údržba 

výrobku prováděna v souladu s pokyny výrobce. Vedle všeobecné údržby, popsané v části 12, 

doporučujeme běžnou roční prohlídku (+/- jeden měsíc), provedenou kvalifikovaným servisním 

technikem.  

 

U modelů s aktivovaným automatickým 

ukazatelem servisu začne zvedák blikat na 

znamení, že je čas na provedení servisní 

prohlídky. Na potřebu servisu vás také 

upozorní zvuková výstraha (). 

 

V případě, že byl automatický ukazatel servisu 

deaktivován, zjistíte informace ze štítku na 

výrobku, a servisní intervaly si můžete sami 

dohodnout s místním prodejcem. 

 

Prodejce, u něhož jste zvedák koupili, vám tuto 

službu nabídne, ale pokud si přejete využít 

jiného poskytovatele služeb, odpovídáte vy 

jako majitel zvedáku za to, aby měl zvolený 

servisní technik vhodnou kvalifikaci pro 

zmíněný výrobek. 

 

 

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

 

 

 
 

Z bezpečnostních důvodů je velmi důležité tyto 

kontroly provádět, protože neprovedení nebo 

nesprávné provedení kontrol může vést k 

poranění osob.  

 

Všechny provedené servisní prohlídky se musí 

zapsat do servisní knížky, viz příklad v části 14. 

 

 

  

https://www.liftup.dk/en/distributors/
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14. Servisní knížka 
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15. Náhradní díly a příslušenství 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Důležité je používat originální náhradní díly. Výměnu 

náhradních dílů může provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. Použití 

neoriginálních náhradních dílů může vést k zániku práva na reklamaci. Kromě toho 

může být ohrožena bezpečnost výrobku, což může představovat riziko pro bezpečnost 

osob. 

 

Bližší podrobnosti k náhradním dílům a servisu zjistíte u některého z našich prodejců 

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. Řešení problémů 

 

 
Na našich webových stránkách nabízíme některá užitečná videa, z nichž získáte 

informace o alarmech/signálech a odstraňování problémů, montáži a demontáži 

zvedáku: 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. Elektrické schéma 
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18. Likvidace 

Majitel je povinen výrobek zlikvidovat v souladu s aktuálně platnými předpisy. Nezapomeňte 

prosím na to, že řídicí jednotka a dálkový ovladač obsahují baterie, které je nutno zlikvidovat 

samostatně.  

 

 

POZNÁMKA:  

Baterie, elektrické a elektronické zařízení nelikvidujte společně s netříděným 

domovním odpadem. Při likvidaci zařízení zajistěte soulad s místními nařízeními a 

předpisy. 

 

Potřebujete-li pomoc s likvidací, zvažte, zda kontaktovat prodejce. 

 

 

 

 

19. Právo na reklamaci 

Právo na reklamaci zahrnuje kdykoliv platná pravidla, týkající se práva na reklamaci.  

 

Společnost Liftup nabízí plné právo na reklamaci u náhradních dílů v délce dvou let, pokud je 

výrobek zaregistrován u společnosti Liftup (http://lpr.liftup.dk/). 

 

 

 

http://lpr.liftup.dk/
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Více se dočtete v prodejních a dodacích podmínkách:  

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

 

POZNÁMKA: O právo na reklamaci lze přijít v případě, že se neprovádějí 

předepsané servisní prohlídky. 

 

Neprovádění těchto kontrol také může mít vážné následky pro bezpečnost výrobku. Vždy je 

povinností zákazníka zajistit soulad s předepsanými servisními prohlídkami. Viz nařízení Danish 

Working Environment Authority Executive Order 1109 §14. 

 

 

 

Ať vám nový zvedák Raizer dobře slouží! 

 

Se srdečným pozdravem  

Liftup A/S 
  

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