
LIFTKAR® PTR

(1) GHID DE SIGURANTA GENERALA

Va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni de utilizare. Utilizarea elevatorului Sano Liftkar PTR nu este

recomandata fara parcurgerea ghidului de siguranta si a instructiunilor de folosire. Urcarea si coborarea

scarilor necesita de asemenea atentia dvs, indiferent daca utilizati sau nu produsul.

Elevatorul poate fi utilizat doar pentru scopul in care a fost produs - transportul pe scari al persoanelor aflate

in scaun cu rotile.

Elevatorul Liftkar-PTR poate fi utilizzat doar de catre persoane care:
– au invatat cum sa foloseasca acest aparat prin citirea instructiunilor

– pot merge pe scari si cu spatele

– nu au probleme de natura fizica sau psihica

– nu sunt sub influenta alcoolului, drogurilor sau medicamentelor

– isi pot pastra balansul fara efort

! Copiilor le este interzisa utilizare elevatorului.

Nu operati elevatorul pe suprafete umede, alunecoase, ceruite, cu gheata sau care in general nu confera

stabilitate pentru senilele pe care se bazeaza produsul. Covoarele si carpetele pot prezenta de asemenea

un risc.

Nu veti putea utiliza elevatorul pe scari spiralate sau scari cu loc de intoarce ingust.

Nu utilizati niciodata elevatorul pe scari cu o inclinatie a treptei mai mare de 35°.

Asigurati-va ca scarile pe care urmeaza sa le folositi suporta greutatea elevatorului + greutatea

operatorului si persoanei aflate in scaunul cu rotile.

Nu operati elevatorului pe scari care prezinta urme puternice de distrugere sau degradare.

Sub nicio circumstanta sa nu lasati manerul din mana cand va aflati pe scari. Tineti intotdeauna cu

ambele maini de el.

Elevatorul Sano Liftkar PTR se va folosi exclusiv pentru transportul persoanelor aflate in scaune cu rotile. 

Daca aveti intrebari privind un anumit model de scaun, va rugam sa ne consultati in prealabil.

Nu supraincarcati niciodata dispozitivul. Sarcina maxima este 130 Kg sau 160 Kg, in functie de modelul dvs

si include scaunul cu rotile+persoana aflata in el. Asigurati-va ca scaunul cu rotile suporta greutatea persoanei

aflate in el.

Scaunul cu rotile trebuie sa fie in conditie buna de utilizare, fara defecte majore si fara modificari aduse

structurii, fara piese lipsa si cu stabilitate buna. Daca aveti indoieli privind siguranta oferita de scaunul cu

rotile, consultati specialistul dvs inainte.

Asigurati-va ca nimeni nu se afla mai jos de elevator atunci cand il operati pe scari.
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Pentru transportul persoanelor aflate in scaun cu rotile pe scari, asigurati-va ca dispuneti de o centura de

securizare a persoanei din scaun.

Centura este importanta pentru pasagerii care nu au conditia de a ramane stabili in scaun.

Nu purtati niciodata incaltaminte alunecoasa sau slapi atunci cand utilizati elevatorul.

Nu operati elevatorul cu pasager pana nu faceti practica prealabila fara. Intotdeauna se recomanda sa invatati

cum se utilizeaza produsul testand cu un scaun cu rotile fara utilizator inainte. Chemati pe cineva alaturi de

dvs atunci cand folositi produsul pentru prima data.

Nu atingeti niciodata cu mana sau cu picioarele senilele produsului.

Pentru transportarea elevatorului, va recomandam sa desfaceti si sa separati intai manerul.

Elevatorul Liftkar PTR are un acumulator puternic de 12Ah/24Volt care trebuie intotdeauna incarcat inainte de

utilizare. Daca din oricare motiv bateria da semne de descarcare in timpul utilizarii, coborati imediat

produsul si puneti acumulatorul la incarcat. Veti reusi intotdeauna sa coborati un rand de trepte chiar si cu

acumulatorul aproape descarcat. Primul semn al descarcarii bateriei este scaderea performantei/vitezei

elevatorului. El devine mai lent si da impresia ca trage semnificativ mai greu. Operatorul va fi atentionat si

de LED-ul de pe unitate: daca acumulatorul trebuie reincarcat, LED-ul incepe sa alterneze intre flash-uri
verzi si rosii, plus un semnal acustic de avertizare

Nu operati elevatorul daca se aud sunete ciudata si vibratii neobisnuite in timpul utilizarii. Incheiati rapid

randul de trepte si contactati service-ul care se ocupa de produsul dvs.

Urmatoarele reguli si aplica conditiilor ambientale de stocare a elevatorului Liftkar PTR : evitati expunerea la

temperaturi inalte, expunerea directa la soare sau umiditate crescuta (in zona de saune a spa-urilor sau

spitalelor, afara in ploaie, etc). Exista riscuri de ardere sau supraincalzire excesiva a produsului. De

asemenea, evitati expunerea la temperaturi sub 5°C. Nu utilizati in vecinatatea echipamentelor medicale

sensibile.
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(2) DESCRIERE PRODUS

TETIERA*

SISTEM PRINDERE SCAUN CU ROTILE 

MANER DE OPERARE

UNITATE DE BAZA

* OPTIONAL
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BUTOANE - MANER OPERARE

CONTROALE - UNITATE BAZA
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CONTROALE - MANER OPERARE

ON/OFF - UP/DOWN (PORNIRE/OPRIRE - URCARE/COBORARE)
Daca elevatorul este oprit, il puteti porni apasand ON/OFF. Cand setati modul UP (Urcare), elevatorul va porni
automat.

LED-ul ilumineaza verde

Cand setati modul DOWN (coborare), LED-ul va clipi in verde.

Apasati butonul mai lung (aprox. 2 secunde) pentru a opri LIFTKAR PTR-ul. Dupa aproximativ 5 minute de

inactivitate, elevatorul se va opri automat pentru a economisi energie.

LED
Ilumineaza verde in mod urcare (UP)

Clipeste verde in mod coborare (DOWN)

Se schimba in rosu daca scarile sunt prea abrupte (36 - 40°). Viteza elevatorului se va reduce automat.

Lumina rosie+avertizare sonora pornesc cand aparatul este supraincarcat sau scarile sunt prea abrupte.

Clipirea alternativa rosu/verde indica ca bateria este aproape gata.

1

ON/OFF SUS/JOS LED STOP URGENTA

Oprire de urgenta
Opreste brusc elevatorul. 

Resetati oprirea de urgenta prin rotirea manetei rosii.
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CHEIA
Cheia protejeaza aparatul impotriva utilizarii neautorizate.

ON/OFF
Functia de pornire/oprire,
similara cu cea de pe maner.

DRIVE
Porneste miscarea in modul ales

SPEED (VITEZZA)
Preselectati viteza de operare

Speed I ................... 4.5m/min

Speed II . ................. 5.5m/min

Speed III .................. 6.5 m/min

CONTROALE - UNITATEA DE BAZA

1

WARNING

   Use only for loading purposes   
(e.g. stowing in car)
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(2) DESCRIEREA PRODUSULUI

  LIFTKAR PTR – COMPONENTE 



LIFTKAR® PTR

  DIMENSIUNI

(2) DEXCRIERE PRODUS
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(3) PORNIRE

  PRIMII PASI

(3.1) Incarcati acumulatorul
Poate dura pana la 6 ore. Mufa este in partea din

spate a unitatii de baza. Nu folositi cabluri

improvizate.
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(3.2) Inserati si blocati manerul de operare
in unitatea de baza
Confirm (figura 2a). Asigurati-va ca sunt

conectate(figura 2b). Pivotand manerul inainte si

inapoi va asigurati ca se stabilizeaza.

2a

2b
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NOTA

   Asigurati-va ca ati facut bine fixarea. 

Nu uitati de franele scaunului cu rotile!

ATENTIE

   Nu lasati persoana aflata in scaunul cu
rotile nesupravegheata dupa instalarea pe
elevator!

(4.1.3) Ajjustati pozitia sistemului de
prindere al scaunului cu rotile
Positionati sistemul de prindere al scaunului cu

rotile sub manerele acestuia.

Tragand in acelasi timp de ambele brate laterale

puteti ajusta inaltimea pentru adaptarea la orice

spatar de scaun cu rotile.
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(4.1.4) SECURIZAREA SCAUNULUI CU ROTILE
Ajustati pozitia celor doua blocatoare laterale si

fixati-le prin invartire. 

Reglati tetiera si pivotati manerul de operare in

pozitia initiala de functionare.

Tineti ambele maini pe maner in timp ce faceti acest

lucru, si cu piciorul apasati retentia din spate a

elevatorului. Fixarea va fi astfel facuta corect.

4
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  (2) OPERAREA PE SCARI

(4) OPERARE

(4.2.1.) PORNIREA
Porniti elevatorul folosind cheia din spate si butonul

ON/OFF.

Elevatorul este setat standard pentru urcare (UP). 
LED-ul va lumina continuu verde.

(4.2.2) URCAREA
Pozitionati elevatorul (figura 2a) la unghi de 90
grade fata de scari.

Intotdeauna trebuie sa tineti manerul cu ambele

maini. Asigurati-va ca miscarea este setata pentru

urcare (((UP) (figura 2b). LED-ul va lumine verde,

continuu.

Stati in spatele manerului de operare al

elevatorului. Apasati butonul de activare de pe

maner (figura 2c).
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ATENTIE

Nu urcati scari cu o inclinatie mai mare de 35° si tineti intotdeauna manerul de operare cu ambele
maini.

Urcati scarile aliniati intotdeauna in unghi de 90° (drept)

Senzorul integrat pentru detectarea unghiului (LED) este doar un indicator de siguranta, nu o masura
activa.

(4.2.3) FINALIZZAREA URCARII
Opriti elevatorl imediat ce indicatoarele rosii "STOP"
de pe lateral au trecut de ultima treapta (figura 3). 

Acum inclinati gradual elevatorul in spate pana

senilele sunt complet pe nivel drept. Apasati butonul

de activare din nou. Elevatorul se va opri astfel pe

podea, in siguranta.

(4.2.4) COBORAREA
Pozitionati elevatorul la un unghi de 90 grade, cu

pasagerul drept fata de scari. Selectati directia

apasand butonul "DOWN" (figura 4). LED-ul va clipi

verde pentru a indica pozitia de coborare.

Tineti manerul strans, cu ambele maini si apasati

butonul de activare al elevatorului spre scari pana

cand indicatorul rosu "STOP" de pe lateral ajunge la

treapta superioara. Opriti elevatorul si folosing ambele

maini, inclinati manerul pana senilele ajung pe scari.

Apoi apasati butonul de activare pentru a continua

miscarea pe scari.

4
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ATENTIE
Inainte de a porni, asigurati-va ca v-ati
pozitionat drept fata de scari.
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(4.2.5) SIGURANTA
Chiar daca elevatorul este echipat cu un LED de

avertizare a unghiului, recomandam sa verificati

personal daca aceasta este cea recomandata.

  (2) OPERAREA PE SCARI

(4) OPERARE

(4.3.1) ELIBERAREA
Eliberati securizatorul (figura 1a) si miscati

maneta de retentie inapoi, ca in (figura 1b). 

Pivotati manerul cu grija spre scaun pana acesta

atinge podeaua iar manerul va fi in pozitie verticala. 

Desfaceti apoi sistemul de prindere fixat pe spatarul

scaunului, tragand in laterale.

  (3) INDEPARTAREA SCAUNULUI CU ROTILE

NOTA
   Aceasta procedura se face exclusiv dupa

ce ati terminat miscarea pe scari si va
aflati in plan orizontal.
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