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1 Introducere

Felicitări!

Noul dumneavoastră elevator Sano Liftkar PT vă garantează o metodă ușoară de a ajuta

utilizatorii de fotolii rulante să urce și să coboare treptele în siguranță. Elevatorul Liftkar PT este

un elevator  mobil  compatibil  cu  orice  tip  de  trepte,  oferindu-vă  libertatea  dorită.  Mai  mult,

reduce riscul dezvoltării a diverse probleme cu spatele de către îngrijitori în urma manevrării

fotoliilor rulante pe trepte.
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Elevatorul Liftkar PT poate fi dezasamblat cu ușurință printr-o simplă eliberare a unei

pârghii,  ușor accesibil  fără ca utilizatorul  să fie  nevoit  să se aplece.  Odată eliberat  mânerul,

elevatorul  poate  fi  dezasamblat  în  trei  părți  ușor  de  manevrat:  ansamblul  elevator  (15  kg),

acumulatorul și ansamblul mâner (2 x 4 kg). Toate părțile sunt ușor de depozitat, fiind compacte

și având greutăți reduse.

Elevatorul Liftkar PT este deosebit de ușor și sigur de manevrat pe trepte. În calitate de

furnizor  de  soluții  mobile,  partener,  rudă  sau  prieten,  Sano  vă  urează  succes  în  utilizarea

elevatorului tău Liftkar PT. Sperăm ca acest manual de utilizare să vă fie de folos.

2 Orientări generale privind siguranța

 Citiți  instrucțiunile  de  față  cu  atenție.  Urmați  toate  instrucțiunile  acestui  manual  și

respectă marcajele însemnate pe echipament. Urcatul treptelor reprezintă un risc de sine

stătător, astfel încât nerespectarea lor atrage un risc de accidente foarte ridicat.

 Elevatorul  va  fi  utilizat  doar  în  scopul  intenționat  și  anume  pentru  transportarea

persoanelor cu dizabilități locomotorii pe trepte.

 Elevatorul Liftkar PT va fi manevrat doar de persoane care:

o Dețin dovada pregătirii necesare utilizării elevatorului;

o Pot urca treptele înspre înapoi;

o Sunt apte atât din punct de vedere fizic, cât și psihic;

o Își pot menține echilibrul fără a depune eforturi fizice considerabile.

 Nu utilizați  elevatorul Liftkar PT pe suprafețe  umede,  alunecoase,  lăcuite  sau ceruite,

fine,  înghețate  sau orice alte  suprafețe  instabile  care  nu permit  acționarea  eficientă  a

frânelor  de  la  nivelul  roților  de  transport.  Carpetele  și  covoarele  se  numără  printre

suprafețele cu un grad ridicat de risc.

 Asigurați-vă că mânerul nu este eliberat în nici un moment al utilizării elevatorului pentru

transportul pe trepte.

 Asigurați-vă că nu se află nimeni la baza elevatorului pe durata utilizării acestuia pentru

transportul pe trepte. 
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 Se va folosi o centură de siguranță pe întreaga durată a deplasării cu ajutorul elevatorului

Liftkar PT. Centura va fi închisă pe întreaga durată a deplasării pe trepte, indiferent dacă

se află un pasager în elevator sau nu. Nu lăsați centura de siguranță să atârne în lateral.

Risc de blocare a roților – risc de cădere. Risc de defectare a elevatorului. 

 În cazul utilizării elevatorului Liftkar PT, nu utilizați modele de fotolii rulante care nu

sunt dotate cu centură de siguranță sau un alt sistem de siguranță.

 Pasagerii care nu pot fi așezați într-o poziție sigură vor purta o centură de siguranță.

 Asigurați-vă că purtați doar încălțăminte nedecupată și cu talpă nealunecoasă pe

durata utilizării elevatorului Liftkar PT.

 Asigurați-vă că ați  exersat manevrarea elevatorului  Liftkar PT fără pasageri  îndeajuns

înainte de a utiliza echipamentul pentru transportul de persoane. În continuare, încercați

să transportați un pasager fără dizabilități cu o greutate cât mai redusă. Este indicat ca

pasagerul de probă să se sprijine de o balustradă sau o altă persoană pe durata urcării.

 Începeți deplasarea cuplând treapta de viteză cea mai mică (I). Nu comutați de pe modul

în trepte pe modul continuu.

 Nu accesați mecanismul de transport manual pe durata cuplării acumulatorului. (Risc de

prindere/strivire a mâinilor).

 În  cazul  transportării  elevatorului  Liftkar  PT,  Sano  recomandă  desfacerea  șurubului

pârghie și  dezasamblarea acestuia  (șurubul  va fi  așezat  pe mâner  pentru a se elimina

riscul de pierdere) pentru a se evita pornirea automată a acestuia,  acesta reprezentând

totodată un mod de transport mult mai eficient.

 Elevatorul Liftkar PT este dotat cu un acumulator puternic, cu o capacitate de 5 Ah/24 V,

care poate fi înlocuit. Se recomandă încărcarea totală a acumulatorului înaintea utilizării

elevatorului. În cazul descărcării acumulatorului în timpul utilizării elevatorului pentru

transportul pe trepte, indiferent din ce motiv, coborâți elevatorul și înlocuiți sau încărcați

bateria.  Veți  putea  utiliza  elevatorul  pentru  coborârea  a  cel  puțin  un  set  de  trepte

adițional. O baterie descărcată este semnalizată, în primul rând, de o performanță scăzută

a  elevatorului,  respectiv  o  viteză  redusă  și  o  deplasare  îngreunată.  Utilizatorii
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neexperimentați  vor  fi  avertizați  de  către  afișajul  LED.  În  cazul  descărcării  bateriei,

lumina afișajului va fi intermitentă (lumină roșie și verde), fiind însoțită de un semnal

sonor de avertizare intermitent.

 Nu folosiți elevatorul în cazul producerii de sunete și/sau vibrații neobișnuite de către

acesta în timpul utilizării. Scoateți-l din funcțiune și consultați un specialist autorizat.

 Vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni privind depozitarea și utilizarea elevatorului

Liftkar  PT:  Evitați  expunerea  elevatorului  la  temperaturi  ridicate,  lumina  soarelui  și

condiții de umiditate ridicată, de exemplu în urma utilizării în interiorul unei saune etc., și

astfel  riscul  de  supraîncălzire,  ardere  și  defectare  a  acestuia.  De  asemenea,  evitați

expunerea elevatorului la temperaturi foarte scăzute de sub 5° C.

3 Descriere/Date tehnice   

3.1 Modelul PT-S cu scaun încorporat

Scaun  pentru  transportul  pe  trepte  cu  spătar  și  suport

pentru  brațe  reglabile  atașat  ansamblului  mâner.  Ansamblul

mâner,  acumulatorul  și ansamblul  elevator  pot fi dezasamblate

rapid  prin  eliberarea  unui  singur  șurub pârghie  (șurubul  va  fi

așezat pe mâner pentru a se elimina riscul de pierdere). Scaunul

este  pliabil  pentru  economisirea  spațiului.  Disponibil  în  două

modele, cu o sarcină de lucru de siguranță de 130 kg, respectiv

160 kg.

Acest  model  este  recomandat  pentru  transportul  pe  scări  spiralate  foarte  abrupte  și

înguste, fiind dotat cu un scaun având un design compact și roți principale având un diametru de

200 mm.

Liftkar PT-S 130………ISBN: 045723

Liftkar PT-S 160………ISBN: 045724

3.1.1 Date tehnice ale modelului PT-S

 Sarcină de lucru de siguranță: 130 kg (PT-S 130)

(greutate susținută) 160 kg (PT-S 160)  
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 Diametrul roților: 200 mm

 Lățimea șinelor (exterior): 297 mm

 Greutate (totală): 30,5 kg

 Greutate 

(ansamblu elevator + scaun): 18,5 kg

 Înălțime totală: 1130 mm

 Lățime totală: 505 mm (suporturile pentru brațe incluse)

 Lungime totală: 675 mm (600 mm în cazul plierii 

scaunului și a suporturilor pentru brațe)

3.1.2 Pachetul PT-S

Pachetul PT-S va conține următoarele componente:

 Ansamblu elevator;

 Ansamblu mâner, cu scaun, spătar și suporturi pentru brațe pliabile incluse;

 Set de acumulatori;

 Încărcător;

 Manual de utilizare.

În cazul în care pachetul dumneavoastră este incomplet sau conține componente defecte,

vă rugăm să contactați distribuitorul responsabil de livrarea pachetului.

3.2 Modelul PT-Outdoor cu scaun încorporat

Scaun  pentru  transportul  pe  trepte  cu  spătar  și  suport

pentru  brațe  reglabile  asemănătoare  celor  ale  modelului  PT-S

(vezi 3.1), însă dotat cu roți având un diametru de 260 mm și

șine având o lățime de 430 mm. Roțile dispozitivelor de blocare

a alunecării la marginea treptelor automate laterale robuste având

un diametru de 100 mm în interiorul roților principale; deplasare
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silențioasă; permite transportul fără eforturi pe trepte având o înălțime de până la 25 mm. Roțile

dispozitivelor de blocare a alunecării la marginea treptelor automate elimină riscul de coliziune

cu cadrele ușilor, evitându-se astfel daunele. 

Acest  echipament  este  foarte  eficient  în  spații  exterioare,  pe  teren  denivelat  datorită

roților principale având un diametru mare. Lățimea șinelor asigură o stabilitate suplimentară pe

suprafețe în pantă.

Liftkar PT-Outdoor 120………ISBN: 045725

Liftkar PT-Outdoor 150………ISBN: 045726

3.2.1 Date tehnice ale modelului PT-Outdoor

 Sarcină de lucru de siguranță: 120 kg (PT-Outdoor 120)

(greutate susținută) 150 kg (PT-Outdoor 150)

 Diametrul roților: 260 mm

 Lățimea șinelor (exterior): 430 mm

 Greutate (totală): 34,3 kg

 Greutate 

(ansamblu elevator + scaun): 22,3 kg

 Înălțime totală: 1130 mm

 Lățime totală: 505 mm 

(suporturile pentru brațe incluse)

 Lungime totală: 675 mm (600 mm în cazul plierii 

scaunului și a suporturilor pentru brațe)

3.1.2 Pachetul PT-Outdoor

Pachetul PT-Outdoor va conține următoarele componente:

 Ansamblu elevator cu roți de dimensiuni mari (diametru de 260 mm);

 Ansamblu mâner, cu scaun, spătar și suporturi pentru brațe pliabile incluse;
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 Set de acumulatori;

 Încărcător;

 Manual de utilizare.

În cazul în care pachetul dumneavoastră este incomplet sau conține componente defecte,

vă rugăm să contactați distribuitorul responsabil de livrarea pachetului.

3.3 Modelul PT-Universal pentru o gamă largă de fotolii rulante

Permite transportarea pe trepte a oricărui tip de fotoliu rulant (inclusiv a modelelor pentru

uz sportiv) fără a fi necesară modificarea echipamentului sau dezasamblarea roților sau a altor

componente. Echipat cu platforme pliabile laterale pentru sprijinirea roților fotoliului rulant și un

blocator reglabil ușor de folosit pentru fixarea spătarului  (având o lățime maximă de 495 mm).

Compatibil  cu orice marcă de fotolii  rulante  de transport  și cu acționare prin auto-propulsie.

Unul dintre avantajele acestui model constă în faptul că nu este necesară dezasamblarea

roților. Recomandat furnizorilor de soluții  mobile și utilizatorilor privați.  Cerințele de spațiu

sunt puțin mai mari decât în cazul altor modele.  Durata montării și demontării fotoliului rulant

ulterioare deplasării este de mai puțin de un minut. Recomandat și pentru transportul de fotolii

rulante în cazul copiilor.

Notă:  În anumite  cazuri,  poate  fi  necesară ridicarea sau îndepărtarea  dispozitivelor

anti-răsturnare.  Dispozitivele  fixe vor  fi  modificate  astfel  încât  să permită  îndepărtarea sau

plierea lor.

Liftkar PT-Universal 130………ISBN: 045727
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Liftkar PT-Universal 160………ISBN: 045728

3.3.1 Date tehnice ale modelului PT-Universal

 Sarcină de lucru de siguranță: 130 kg (PT-Universal 130)

(greutatea pasagerului) 160 kg (PT-Universal 160) 

 Lățimea maximă a spătarului: 495 mm

 Lățimea maximă a șinelor 730 mm (exterior)

fotoliului rulant:

 Diametrul roților: 200 mm

 Lățimea șinelor (exterior): 297 mm

 Greutate (totală): 27,6 kg

 Greutate 

(ansamblu elevator + scaun): 16,7 kg 

(platforme laterale incluse)

 Înălțime totală: 1130 mm

 Lățime totală: 760 mm (fără platforme laterale)

395 mm (cu platforme laterale)

482 mm (ansamblu mâner)

 Lungime totală: 385 mm 

3.3.2 Pachetul PT-Universal

Pachetul PT-Universal va conține următoarele componente:

 Ansamblu elevator cu platforme laterale pliabile;

 Ansamblu mâner, cu clemă pentru spătar inclusă;

 Set de acumulatori;

12



 Încărcător;

 Manual de utilizare.

În cazul în care pachetul dumneavoastră este incomplet sau conține componente defecte,

vă rugăm să contactați distribuitorul responsabil de livrarea pachetului.

3.4 Modelul PT-Fold

Acest model reprezintă soluția cea mai la îndemână pentru transportul de pacienți. Având

un diametru al roților de 200 mm și o lățime a șinelor de doar 297 mm, elevatorul PT-Fold este

ideal pentru transportul pe scări spiralate foarte abrupte și înguste.

Husa pentru scaun lavabilă poate fi curățată și îndepărtată printr-o simplă desfacere a

unui fermoar. Elevatorul Liftkar PT-Fold poate fi pliat când nu este în uz pentru economisirea

spațiului de lucru sau transport. 

Liftkar PT-Fold 130………ISBN: 045731

Liftkar PT-Fold 160………ISBN: 045732

3.4.1 Date tehnice ale modelului PT-Fold

 Sarcină de lucru de siguranță: 130 kg (PT-Fold 130)

(greutate susținută) 160 kg (PT-Fold 160)

 Diametrul roților: 200 mm
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 Lățimea șinelor (exterior): 297 mm 

 Greutate (totală): 28 kg

 Înălțime: 1130 mm

 Lățime: 430 mm (scaun)

482 mm (ansamblu mâner)

 Adâncime: 660 mm (405 mm cu scaunul pliat)

3.4.2 Pachetul PT-Fold

Pachetul PT-Fold va conține următoarele componente:

 Elevator  complet  (ansamblu  elevator,  set  de  acumulatori,  ansamblu  mâner  și  scaun

pliabil);

 Încărcător;

 Manual de utilizare.

În cazul în care pachetul dumneavoastră este incomplet sau conține componente defecte,

vă rugăm să contactați distribuitorul responsabil de livrarea pachetului.

3.5 Modelul PT-Plus (plus fotoliu rulant)

Elevator plus fotoliu rulant (cu acționare prin auto-propulsie) de bună calitate cu adaptor

integrat. Elevatorul poate fi atașat și detașat. Poate fi utilizat la nivel ca fotoliu rulant, chiar și

fără a îndepărta ansamblul elevator. În cazul urcării treptelor, roțile fotoliului rulant sunt ridicate

pe axurile ajustabile cu care sunt dotate (vezi foto), creându-se suficient spațiu pentru urcare fără

a se dezasambla roțile.

Fotoliul rulant are o stabilitate ridicată, dar în același timp, poate fi pliat cu ușurință și

compact.

Caracteristici:

 Suporturi pentru picioare detașabile dotate cu platforme reglabile (înălțime și unghi);

 Suporturi pentru brațe pliabile și detașabile;
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 Pernă pentru scaun având o lățime de 457 mm și o adâncime de 430 mm.

Liftkar PT-Plus 125………ISBN: 045729

3.5.1 Date tehnice ale modelului PT-Plus

 Sarcină de lucru de siguranță: 125 kg 

(greutate susținută)

 Diametrul roților: 200 mm

 Lățimea șinelor (exterior): 297 mm 

 Greutate (totală): 23,5 kg

 Greutate (ansamblu elevator): 14 kg

 Înălțime totală: 1130 mm

 Lățime totală: 430 mm (fotoliu rulant neinclus)

 Lungime totală: 385 mm (fotoliu rulant neinclus)

Fotoliul rulant:

 Lățimea scaunului: 450 mm 

 Diametrul roților: 610 mm
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 Greutate: 18 kg

3.5.2 Pachetul PT-Plus

Pachetul PT-Plus va conține următoarele componente:

 Ansamblu elevator;

 Fotoliu rulant WTB, cu adaptoare incluse;

 Ansamblu mâner;

 Set de acumulatori;

 Încărcător;

 Manual de utilizare.

În cazul  în  care  pachetul  dumneavoastră  este  incomplet  sau

conține  componente  defecte,  vă  rugăm  să  contactați  distribuitorul

responsabil de livrarea pachetului.

3.6 Modelul PT-Adapt

Elevator  pentru transportul  de  fotolii  rulante  în  urma  fixării  cu ajutorul  adaptoarelor.

Disponibil în două modele, cu o sarcină de lucru de siguranță de 130 kg, respectiv 160 kg, cu

fotoliul rulant inclus.

Liftkar PT-Adapt 130………ISBN: 045721

Liftkar PT-Adapt 160………ISBN: 045722

3.6.1 Date tehnice ale modelului PT-Adapt

 Sarcină de lucru de siguranță: 130 kg (PT-Adapt 130)

(fotoliu rulant inclus) 160 kg (PT-Adapt 160)

 Lățimea minimă a fotoliului 320 mm

rulant (ramă interioară):

 Diametrul roților: 200 mm

 Lățimea șinelor (exterior): 297 mm 
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 Greutate (totală): 24,7 kg

 Greutate (ansamblu elevator): 15,2 kg

 Înălțime totală: 1130 mm

 Lățime totală: 482 mm (fotoliu rulant neinclus)

 Lungime totală: 385 mm (fotoliu rulant neinclus)

3.6.2 Pachetul PT-Adapt

Pachetul PT-Adapt va conține următoarele componente:

 Ansamblu elevator;

 Ansamblu mâner;

 Set de acumulatori;

 Încărcător;

 Manual de utilizare.

În cazul în care pachetul dumneavoastră este incomplet sau conține componente defecte,

vă rugăm să contactați distribuitorul responsabil de livrarea pachetului.

Important:

Este necesară echiparea fotoliului rulant cu adaptoare speciale pentru a fi posibilă

transportarea acestuia cu ajutorul elevatorului Liftkar PT. În cazul în care fotoliul rulant

nu este dotat cu astfel de adaptoare, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.

3.7 Date tehnice specifice tuturor modelelor

 Viteză de urcare: unitatea de control permite selectarea a 3 viteze:

I = 10 trepte/minut

II = 14 trepte /minut

III = 18 trepte /minut

 Înălțimea  maximă  a  treptei:  205-220  mm  (înălțimea  maximă  este  atinsă  în  cazul

înclinării elevatorului într-un unghi mai ascuțit)
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 Rază per reîncărcare: variabilă în funcție de greutatea pasagerului și direcția deplasării.

În scop orientativ, variază între 300-500 de trepte. Acumulatorul poate fi înlocuit în orice

moment în cazul utilizării elevatorului în mod constant (de exemplu, în cazul serviciilor

mobile  profesionale).  Pe  parcursul  unei  călătorii  cu  mașina,  acumulatorul  poate  fi

încărcat în mod rapid cu ajutorul unui încărcător mobil (vezi 8.2). 

 Protecție împotriva supraîncărcării:

1) Protecție mecanică (ax ajustabil);

2) Protecție electronică.

 Date electrice

Clasă de protecție IPX4

Tensiune nominală 24 VDC

Intensitate maximă 30 A

Compatibilitatea electromagnetică (CEM)

Date generale

Emisii Conforme 

Emisii RF conforme cu EN 55011 Grupa 1

Emisii RF conforme cu EN 55011 Clasa B

Emisiile armonice CEI 61000-3-2 Operare baterii indisponibilă

Emisiile armonice CEI 61000-3-3 Operare baterii indisponibilă

Tabel 202

Susceptibilitate CEI 60601 – nivel de testare Nivel de conformitate

Descărcarea eletrostatică

CEI 61000-4-2

± 6 kV în contact

± 8 kV în aer

± 2 kV, ± 4 kV, ± 6 kV cd

± 8 kV ad

Regim tranzitoriu rapid/rafale rapide

CEI 61000-4-4

± 2 kV pentru alimentare sector

± 1 kV pentru circuitele de 

intrare/ieșire

Operare baterii indisponibilă

Supratensiune

CEI 61000-4-5

± 1 kV mod diferențial

± 2 kV mod comun
Operare baterii indisponibilă

Căderi de tensiune etc.

CEI 61000-4-11

Reducere Reducere

5% - 10 ms/amplitudine pozitivă Operare baterii indisponibilă

5% - 10 ms/amplitudine negativă Operare baterii indisponibilă
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40% - 100 ms Operare baterii indisponibilă

30% - 500 ms Operare baterii indisponibilă

0% - 5000 ms Operare baterii indisponibilă

Câmpul magnetic la frecvența rețelei 

(50/60 Hz)

CEI 61000-4-8

3 A/m
Senzori sau componente magnetici 

senzitivi indisponibili

Tabel 204

Susceptibilitate CEI 60601 – nivel de testare Nivel de conformitate

Imunitatea RF transmisă

CEI 61000-4-6
3 Vrms 150 kHz-80 MHz 3 Vrms

Imunitatea RF radiată

CEI 61000-4-3
3 V/m 80 MHz-2,5 GHz 3 V/m

Tabel 206

Puterea de ieșire a 

transmițătorului (W)

Distanța de siguranță în funcție de frecvența/m

150 kHz-80 MHz 80 MHz-800 MHz 80 MHz-2,5 GHz

0,01 0,12 m 0,12 m 0,24 m

0,1 0,37 m 0,37 m 0, 74 m

1 1,17 m 1,17 m 2,34 m

10 3,69 m 3,69 m 7,38 m

100 11,67 m 11,67 m 23,34 m

Notă:  Motoarele  electrice  îndeplinesc  măsurile  de  protecție  impuse  de  Directiva

2004/108/CE a Parlamentului  European și  a  Consiliului privind apropierea  legislațiilor

statelor  membre referitoare  la  compatibilitatea  electromagnetică  (CEM)  (2004/108/CE).

Însă pot apărea defecțiuni electrice în anumite condiții, în special în cazul utilizării telefoanelor

mobile.  Nu  utilizați  elevatorul  în  apropierea  sistemelor  de  susținere  a  vieții  sau  a  altor

echipamente  care  ar  putea  cauza  răni  în  cazul  apariției  unor  defecțiuni,  atât  acestea,  cât  și

elevatorul putând fi afectate. În cazul observării unor defecțiuni sau evenimente neobișnuite în

apropierea altor echipamente electrice, vă rugăm să scoateți elevatorul din funcțiune și consultați

un specialist autorizat.

3.8 Date tehnice ale acumulatorului

Greutatea bateriei: 4,3 kg

Capacitate: 5,2 Ah

19



Tensiune: 24 VDC (2 x 12 VDC – 5,2 Ah)

Tipul bateriei: acumulator cu plumb și electrolit gel 

(nu necesită întreținere, fără risc de scurgere); aprobată de Departamentul

de Transport  al  Statelor  Unite  (DOT) și  Asociația  de Transport  Aerian

Internațional (IATA)

Siguranță: siguranță internă (30 Amp) și deconectare electrică la încărcare

Contact încărcare: Cablu jack cu diametrul de 2,1 x 9,5 mm

Ieșire curent: prin 2 contacte plate robuste cuplate la două contacte cu închidere prin

resort la nivelul ansamblului elevator

3.9 Denumirile componentelor de bază

3.9.1 Ansamblu mâner

1 Coloana ansamblului mâner

2 Mâner reglabil

3 Piuliță de fixare pentru reglarea mânerului (funcție

de control)

4 Bară transversală

5 Șurub pârghie

6 Unitate de control (funcție de control)

7 Comutator SUS/JOS (funcție de control)

3.9.2 Acumulator

1 Priză de încărcare

2 Ieșire curent

3 Mâner de transport
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3.9.3 Ansamblu elevator

1 Cadru de ridicare

2 Roți de sprijin ale cadrului de ridicare

3 Roți principale

4  Dispozitive  de  blocare  a  alunecării  la  marginea

treptelor automate

5  Contacte  cu  închidere  prin  resort  pentru  ieșirea

curentului

6  Cutie  de  instalare  pentru  coloana  ansamblului

mâner 

4 Funcții de control

4.1 Unitatea de control de la capătul superior al coloanei ansamblului mâner
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4.1.1 Comutatorul principal (1)

Folosiți acest comutator pentru a pune elevatorul în funcțiune prin intermediul unui circuit de

siguranță.  Apăsați  comutatorul din nou pentru a scoate elevatorul din funcțiune.  O durată de

inutilizare de 10 minute duce la oprirea automată a elevatorului.

4.1.2 Comutatorul de selecție a vitezelor (2)

Folosiți acest comutator pentru a selecta viteza de urcare a mecanismului cadrului de ridicare

(valorile absolute sunt disponibile în cadrul secțiunii 3.7).

I: Încet

II: Mediu

III: Rapid

4.1.3 Comutatorul de selecție a modurilor (3)

Folosiți  acest  comutator  pentru  a  comuta  elevatorul  de  pe  modul  în  trepte  pe modul

continuu și înapoi pe modul în trepte.

Din motive de siguranță, se va selecta mai întâi  modul în trepte  la fiecare punere în

funcțiune a elevatorului Liftkar PT. În acest mod, cadrul de ridicare și roțile de sprijin sunt

blocate într-o poziție neutră între roțile principale odată cu încheierea fiecărui ciclu de reglaj.

Următorul ciclu începe odată cu apăsarea repetată a comutatorului SUS/JOS (4.2).

Selectați  modul  continuu  doar  în  cazul  în  care  dețineți  un  control  total  asupra

elevatorului,  iar  deplasarea pe trepte  nu este  una dificilă.  Acest  mod nu necesită  apăsarea

repetată a comutatorului SUS/JOS în vederea modificării treptelor.

4.1.4 Afișajul LED (4)

Afișajul LED indică starea elevatorului Liftkar cu precizie după cum urmează:

Lumină verde (continuă): Mod normal și în trepte.

Lumină verde (intermitentă): Atenție! Mod continuu activat. Altfel, mod normal.

Lumină roșie (continuă): Unghiul de înclinație al elevatorului Liftkar PT înspre față sau spate

este prea mare. Un unghi de înclinație incorect duce la blocarea mecanismului de ridicare de

către senzorul de unghi. În cazul apăsării unuia dintre comutatoarele SUS/JOS, afișajul LED va
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afișa lumina roșie. În cazul în care unghiul de transport este prea ascuțit, senzorul de unghi va

dezactiva funcția de ridicare, iar afișajul LED va afișa lumina roșie până în momentul eliberării

comutatorului SUS/JOS.

Lumină roșie (intermitentă): Elevatorul este supraîncărcat, urmând ca echipamentul să fie scos

din  funcțiune  automat  datorită  protecției  electronice  împotriva  supraîncărcării.  (Lumina  va

continua  să  fie  intermitentă  până  în  momentul  eliberării comutatorului  SUS/JOS.  Apăsați

comutatorul din nou pentru a continua.)

Lumini verzi și roșii alternative: Acumulatorul este descărcat și necesită o reîncărcare urgentă.

Veți  putea  utiliza  elevatorul  pentru  coborârea  a  cel  puțin  un  set  de  trepte  adițional,  însă  se

recomandă coborârea imediată  și înlocuirea acumulatorului sau reîncărcarea acestuia folosind

încărcătorul  de  urgență.  De asemenea,  bateria  descărcată  va  fi  semnalizată  printr-un  semnal

sonor de către un semnalizator integrat.  Frecvența semnalelor  sonore va crește pe măsură ce

nivelul bateriei scade. 

4.1.5 Funcția de semnalizare sonoră a unghiului de transport ideal

Activarea  acestei  funcții  necesită  scoaterea  din

funcțiune a elevatorului. Apăsați comutatorul principal (1) în

mod continuu timp de aproximativ 30 de secunde. Un semnal

sonor de scurtă durată va indica activarea funcției.  Repetați

procesul pentru a dezactiva funcția  de semnalizare sonoră a

unghiului de transport corect. 

Această funcție asigură semnalizarea prin intermediul

unui semnal sonor a oricărei deviații de la poziția de transport

ideală.

4.2 Comutatoarele SUS/JOS de la nivelul mânerului stâng și

drept

Pe  comutatorul

SUS/JOS sunt marcate poziția
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neutră (0) și două triunghiuri  care indică dinspre și înspre utilizatorul elevatorului  (înainte și

înapoi).

Jos: Apăsați pe triunghiul care indică direcția înainte.

Sus: Apăsați pe triunghiul care indică direcția înapoi.

4.3 Piulița de fixare de la nivelul mânerului reglabil

Piulița  de fixare  este  imobilă  (pentru  a  se  elimina

riscul de pierdere), având rolul de a fixa ansamblul mâner

reglabil  în  poziție.  Forma  acesteia  permite  strângerea  ei

manuală. Nu este necesară aplicarea forței. Pentru a stabili

cât de tare trebuie strânsă aceasta, Sano recomandă rotirea

acesteia în direcția acelor de ceasornic, păstrând mânerul în

poziție joasă astfel încât acesta să poată fi împins de către

utilizator  folosindu-se  de  greutatea  părții  superioare  a

corpului.  Continuați  să strângeți  piulița până în momentul

fixării  mânerului.  Elevatorul  se  va  afla  într-o permanentă

poziție  de  echilibru  pe durata  deplasării  astfel  încât  nu  este  necesară  aplicarea  forței  asupra

mânerului  decât  în  cazul  înclinării  ansamblului  în  timpul  montării  sau  demontării.  Eliberați

piulița  de fixare  efectuând o rotație  în  direcția  inversă acelor  de  ceasornic  pentru a  permite

alunecarea  mânerului.  Cadrul  de fixare  se  ajustează  cu  ajutorul  unui  șurub de fixare ascuns

(model patentat) cu rol suplimentar de siguranță și doar în ateliere autorizate. Nu este necesară

eliberarea suplimentară a piuliței, raza de fixare rămânând nemodificată. Piulița se va bloca în

urma efectuării unui număr aproximativ de trei rotații pentru a se elimina riscul de pierdere.

Nota 1: De regulă, imposibilitatea de eliberare a piuliței indică faptul că aceasta nu este

fixă. Vă rugăm să verificați dacă alunecarea mânerului este îngreunată sau dacă este vizibilă o

secțiune a filetului între piuliță și mâner.

Nota  2:  Următoarea  regulă  generală  se  aplică  în  cazul  ajustării  înălțimii  mânerului:  Se

recomandă ca mânerul să fie fixat astfel încât marginea superioară a acestuia (unde sunt situate

comutatoarele  SUS/JOS) să se  afle  cât  mai  aproape de  nivelul  umerilor  utilizatorului  (vezi

introducere).
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5 Pregătirea echipamentului

5.1 Ansamblul elevator, acumulatorul și ansamblul mâner

Ansamblul de bază al elevatorului Liftkar PT necesită efectuarea următoarelor pregătiri:

1. Fixați  acumulatorul  deasupra  carcasei  de  contact  de  culoare  maro  de  la  nivelul

ansamblului  elevator  cu scobitura  orientată  în  direcția  cutiei  de instalare  a  mânerului

(foto 1).

2. Introduceți  coloana  ansamblului  mâner  în  scobitura

acumulatorului (foto 2) și în cutia de instalare. Apăsați

ansamblul mâner în jos pentru a-l introduce în cutia de

instalare până în momentul eliberării șurubului pârghie

(foto 3). 

3. Strângeți  șurubul pârghie rotindu-l în  direcția  acelor

de ceasornic.

4. Activați comutatorul principal (afișajul LED va afișa lumina verde).

5. Selectați viteza de urcare I-II-III.

6. Testați frânele (vezi secțiunea 9.4).

7. Pentru utilizatorii experimentați: În caz de nevoie, selectați numărul 3 pentru a comuta

de pe modul în trepte pe modul continuu.

Notă:  Axul  este  dotat  cu  închidere  prin  resort  apăsând pe  cutia  de  instalare.  Acest

design  asigură  un  grad  suplimentar  de  siguranță,  resortul  împingând  coloana  ansamblului

mâner în direcție ascendentă în cazul în care axul nu este fixat sau strâns în mod corect. Astfel,

nu se realizează o conexiune electrică cu unitatea de control (priza este deconectată între cutia

de instalare și coloana ansamblului mâner), elevatorul neputând fi pus în funcțiune. Este posibil

ca resortul să nu fie suficient de puternic pentru a împinge coloana în direcție ascendentă, însă

în cazul în care fixării incorecte a axului, o simplă mișcare a coloanei va atrage deconectarea

prizei, nepermițând utilizarea elevatorului pentru transportul pe trepte.
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5.1.1 Mânerul reglabil

Următoarea regulă generală se aplică în cazul ajustării înălțimii mânerului: Se recomandă

ca  mânerul  să  fie  fixat  astfel  încât  marginea  superioară  a  acestuia  (unde  sunt  situate

comutatoarele  SUS/JOS) să se  afle  la  nivelul  umerilor  utilizatorului  sau cât  mai  aproape de

acesta (vezi și secțiunea introductivă) (vezi și secțiunea 4.3 privind instrucțiunile de strângere a

piuliței de fixare).

5.1.2 Tetiera (opțională)

Toate modelele pot fi dotate cu tetieră, disponibilă ca accesoriu. 

Tetiera poate fi montată cu ușurință. Introduceți cele două axuri din crom în orificiile

situate  în  părțile  laterale  ale  coloanei  dedesubtul  unității  de  control  și  glisați  în  direcție

descendentă.  Înălțimea  poate  fi  ajustată  cu  ușurință  în  funcție  de  nevoile  pasagerului.

Proprietățile  de  resort  ale  axurilor  vor  menține  tetiera  în  poziția  stabilită  fără  a  fi  necesară

utilizarea unui sistem de fixare.

5.2 Pregătiri suplimentare (în funcție de model)

Siguranța  și  confortul  pasagerului  reprezintă  principalele  priorități  în  cazul  utilizării

elevatoarelor.

Asigurați-vă că ați luat la cunoștință instrucțiunile de siguranță prezentate în introducerea

acestui manual de utilizare și urmați toate recomandările primite pe durata pregătirii.

În cazul în care apar situații  excepționale  precum cele descrise mai  jos, vă rugăm să

procedați după cum urmează:

 În cazul  în  care pasagerul  reclamă o stare  de rău sau amețeli,  scoateți  elevatorul  din

funcțiune și oferiți-i ajutorul necesar.

 În cazul reclamării  unor probleme la nivelul spatelui de către pasager în mod repetat,

selectați viteza de urcare cea mai redusă.

 Montați  tetiera  pentru  a  susține  mușchii  gâtului  pasagerului  pe  durata  utilizării

elevatorului într-o poziție înclinată.

26



 Pasagerul  trebuie  să  păstreze  o  poziție  relaxată  și  nemișcată  pe  durata  utilizării

elevatorului. Este esențială evitarea zdruncinăturilor în timpul utilizării.

5.2.1 Reglarea poziției scaunului – Modelele Liftkar PT-S și PT-Outdoor

În cazul modelelor dotate cu un scaun integrat precum modelele PT-S și PT-Outdoor,

trebuie doar să ridicați scaunul pentru a-l fixa în poziție, iar elevatorul va putea fi utilizat imediat

datorită designului asemănător unor foarfeci cu închidere automată. 

Scaunul poate fi pliat înapoi în poziția inițială prin împingerea către față a mânerelor

laterale sau prin tragerea înspre înapoi a brațului superior al foarfecii (foto 1, 2 și 3).

Odată eliberat scaunul, Sano recomandă ridicarea acestuia prin apăsarea butonului SUS

de la nivelul comutatorului SUS/JOS (viteză redusă)(foto 4). 
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5.2.2 Montarea fotoliului rulant – Modelul Liftkar PT-Universal

Modelul Liftkar  PT-Universal permite  transportarea pe trepte a oricărui  tip de fotoliu

rulant cu o lățime maximă (a spatelui) de 495 mm (inclusiv a modelelor pentru uz sportiv) fără a

fi necesară modificarea echipamentului sau dezasamblarea roților sau a altor componente.

Lățimea  maximă  a  șinelor  nu  trebuie  să  depășească  730 mm (în  partea  exterioară  a

roților).

Nota 1:  În anumite cazuri, poate fi necesară ridicarea sau îndepărtarea dispozitivelor

anti-răsturnare.  Dispozitivele  fixe vor  fi  modificate  astfel  încât  să permită  îndepărtarea sau

plierea lor.

Înaintea utilizării, este necesară efectuarea următoarelor pregătiri:

 Montarea  ansamblului  elevator,  a  acumulatorului  și  a  ansamblului  mâner  conform

secțiunii 5.1;

 Coborârea platformelor laterale (foto 5, partea A);

 Ridicarea opritoarelor posterioare (foto 5, partea B);

 Reglarea platformelor laterale în funcție de lățimea șinelor fotoliului rulant;

 Verificarea poziției barei de protecție cu cleme pentru spătarul fotoliului rulant montate

deasupra coloanei ansamblului mâner. Săgețile acesteia trebuie să indice direcția SUS.

Nota 2: Bara de protecție, situată deasupra coloanei ansamblului mâner, se blochează

pentru a nu aluneca în cazul neutilizării unui fotoliu rulant. Odată ridicată, bara este eliberată,

permițând deplasarea în direcție ascendentă și descendentă de-a lungul coloanei (foto 6-7, vezi

dedesubt).

Nota 3:  În cazul în care poziția barei de protecție este ajustată în funcție de coloana

ansamblului mâner, este necesară rotirea blocatoarelor glisante interioare pentru a crea spațiul

necesar  fixării  barei  la  nivelul  șinelor  situate  în  partea  laterală  inferioară  a  coloanei

ansamblului mâner. În cazul montării unei tetiere, aceasta va fi îndepărtată pe durata fixării

barei de protecție.
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Nota 4: Asigurați-vă că frâna de parcare a fotoliului rulant este reglată în mod corect și

în stare perfectă de funcționare pentru o siguranță sporită pe durata utilizării elevatorului PT-

Universal pe trepte, în special în cazul utilizării  unor fotolii  rulante cu acționare prin auto-

propulsie (cu roți de dimensiuni mari).
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5.2.3 Montarea unui fotoliu rulant cu acționare prin auto-propulsie (Modelul PT-Universal)
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5.2.4 Montarea unui fotoliu rulant de transport (Modelul PT-Universal)
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5.2.5 Demontarea unui fotoliu rulant cu acționare prin auto-propulsie (Modelul PT-Universal)



5.2.6 Demontarea unui fotoliu rulant de transport (Modelul PT-Universal)
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5.2.7 Montarea unui fotoliu rulant  pe elevatoarele Liftkar PT-Plus și PT-Adapt

Atât în cazul elevatoarelor Liftkar PT-Plus, cât și al celor PT-Adapt, ansamblul elevator

și fotoliul rulant sunt fixate cu ajutorul unui cadru adaptor. (În cazul modelului PT-Plus, cadrul

adaptor  este  atașat  fotoliului  rulant  inclus  în  pachet  de  către  producător,  urmând  doar  ca

elevatorul să fie atașat sau detașat conform instrucțiunilor.) În cazul modelului PT-Adapt, este

necesară consultarea unui specialist în vederea atașării cadrului adaptor fotoliului rulant.

Aceste  cadre  se  atașează  de  ambele  părți  laterale  ale  ansamblului  elevator  pentru  a

permite ancorarea axurilor cu ajutorul inelelor de reglaj  (PT-Adapt, foto 1) sau al axurilor fixe

(PT-Plus, foto 2). 

  

Instrucțiuni  de  atașare  a elevatorului la fotoliul rulant:

1. Blocați roțile fotoliului rulant atașând frâna de parcare.

2. Așezați elevatorul Liftkar PT sub fotoliul rulant dinspre spate la o distanță cât mai mică

față de axul central și introduceți axurile inferioare în axurile inferioare ale cadrului (foto

3, foto 4 săgeata A).

Nota 1:  Cadrul de ridicare dotat cu roți de sprijin va fi centrat între roțile fotoliului

rulant  astfel  încât  roțile  de sprijin  să nu intre în  contact  cu solul  (poziția  corectă a

cadrului de ridicare va fi indicată în urma activării modului în trepte, vezi și 4.1.3).
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Nota 2: În cazul în care fotoliul rulant a fost pliat în vederea transportării, asigurați-vă

că acesta a fost montat în mod corect apăsând scaunul. Astfel, cadrele laterale trebuie

să  fie  montate  la  o  distanță  suficient  de  mare  pentru  a  permite  poziționarea

ansamblului elevator între axurile inferioare ale cadrului adaptor.

3. Selectați treapta de viteză cea mai mică (vezi și 4.1.2).

4. Apăsați butonul SUS al comutatorului SUS/JOS pentru a

ridica  ansamblul  elevator  până  la  înălțimea  necesară

fixării axurilor superioare ale acestuia deasupra știfturilor

autoblocante  cu  bilă  aplicate  axurilor  superioare  ale

cadrului adaptor (foto 4).

5. Fixați  axurile  laterale  ale  cadrului  cu  ajutorul  unor

bolțuri (foto 5).

Nota  3:  Știfturile  autoblocante  cu  bilă  sunt  adesea

utilizate  datorită  caracteristicii  lor  de  auto-fixare

rezultată  din  presiunea  resortului  aplicată  de  un  con

interior și trei bile de dimensiuni reduse care exercită o

presiune înspre exterior. Apucați ciuperca între degetul

arătător  și  cel  mijlociu  și  apăsați  bolțul  de  arc  folosind  degetul  mare.  Presiunea

eliberată va permite introducerea știftului în orificiul axului situat deasupra ciupercii.

Odată eliberate, știfturile autoblocante cu bilă se blochează.  Asigurați-vă că știfturile

autoblocante cu bilă funcționează corespunzător în momentul utilizării.

6. În  cazul  utilizării  fotoliul  rulant/elevatorul  în  afara  treptelor,  apăsați  butonul  JOS  al

comutatorului SUS/JOS pentru a retracta cadrul de ridicare (poziția corectă a cadrului de

ridicare va fi indicată în urma activării modului în trepte).

7. În cazul utilizării fotoliul rulant/elevatorul pentru transportul pe trepte, apăsați butonul

SUS al  comutatorului  SUS/JOS pentru  a  ridica  întregul  ansamblu  până  în  momentul

părăsirii solului de către roțile fotoliului rulant. Îndepărtați roțile după eliberarea frânei de

parcare pentru a elimina riscul de accidente și introduceți-le în orificiile situate în partea

superioară a elevatorului. Apăsați butonul JOS al comutatorului SUS/JOS pentru a așeza
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fotoliul  rulant  și  elevatorul  pe  roți.  În  acest  moment,  ansamblul  este  pregătit  pentru

urcarea  treptelor.  (Procesul  de  urcare  a  treptelor  este  prezentat  în  detaliu  în  cadrul

secțiunii următoare – capitolul 6.) 

Nota 4: În cazul îndepărtării roților fotoliului rulant, deplasarea acestuia este posibilă

cu ajutorul roților elevatorului.  A se nota faptul că acestea vor fi  manevrate în mod

diferit  față  de  roțile  mari  ale  fotoliului  rulant.  Sano  recomandă  utilizarea  cât  mai

frecventă a ansamblului în direcție inversă, roțile dispozitivelor de blocare a alunecării

la marginea treptelor automate neputând elimina obstacole cu o înălțime mai mare decât

15 mm în cazul utilizării spre înainte.

5.2.8 Demontarea unui fotoliu rulant de pe elevatoarele Liftkar PT-Plus și PT-Adapt

1. Prima etapă constă în apăsarea butonului SUS al comutatorului SUS/JOS pentru a ridica

întregul ansamblu astfel încât să se creeze spațiul necesar fixării roților fotoliului rulant

(nu uitați să selectați viteza de urcare cea mai redusă).

2. Introduceți axurile roților în ștuțurile corespunzătoare și atașați frânele de parcare pentru

a evita alunecarea fotoliului rulant în timpul demontării elevatorului.

3. Puteți îndepărta știfturile autoblocante cu bilă din partea superioară a cadrului adaptor

(Apucați ciuperca între degetul arătător și cel mijlociu și apăsați bolțul de arc folosind

degetul mare.)

4. Apăsați  butonul  JOS  al  comutatorului  SUS/JOS  pentru  a  retracta  cadrul  de  ridicare

(poziția corectă a cadrului de ridicare va fi indicată în urma activării modului în trepte).

Elevatorul se va deplasa în direcție descendentă, îndepărtându-se de partea superioară a

cadrului. Odată așezat pe roțile principale, acesta poate fi demontat.
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6 Utilizarea pe trepte

6.1 Instrucțiuni generale privind utilizarea pe trepte

 Asigurați-vă că ați  exersat manevrarea elevatorului  Liftkar PT fără pasageri  îndeajuns

înainte de a utiliza echipamentul pentru transportul de persoane. În continuare, adăugați o

sarcină,  de  exemplu  o  canistră  conținând  2  l  de  apă.  Exersați  în  continuare  până  în

momentul  eliminării  tuturor  greșelilor.  Folosiți  modul  continuu, însă doar după ce ați

exersat transportul de persoane în modul în trepte.

  În cazul elevatoarelor PT-Adapt și PT-Plus, este esențială îndepărtarea roților fotoliului

rulant pentru a se evita riscul de accidente. În cazul elevatoarelor PT-Plus, acestea pot fi

introduse în orificiile situate în partea superioară, urmând a fi transportate împreună cu

fotoliul rulant. Încercați să sprijiniți bara transversală la nivelul piciorului, șoldului sau

stomacului (vezi și 6.2). Astfel, corpul dumneavoastră va amortiza forța aplicată în urma

schimbului de sarcină. Folosiți-vă brațele și mâinile pentru a stabiliza și evita înclinarea

elevatorului înspre înainte. Acest mod de acționare nu necesită aplicarea forței. A se nota

că  este  esențială  păstrarea  în  permanență  a  unei  mâini  pe  mâner,  inclusiv  în  cazul

înclinării greutății în direcția opusă.

 Se recomandă ajustarea unghiului elevatorului Liftkar PT folosind bara transversală în

locul mânerului.  Așadar,  recomandăm păstrarea unei mâini pe bara transversală,  iar a

celeilalte pe mânerul lateral (din apropierea comutatorului SUS/JOS).

 În cazul  reclamării  unei  probleme la  nivelul  spatelui  de  către  pasager,  se  recomandă

selectarea  vitezei  de  urcare  celei  mai  reduse  pentru  a  se  evita  pe  cât  posibil

zdruncinăturile în momentul aterizării.

 În unele  cazuri,  poate  fi  necesară  montarea  unei  tetiere  pentru protejarea pasagerului

împotriva  consecințelor  înclinării  elevatorului  în  timpul  utilizării.  Aceasta  este

disponibilă ca accesoriu (vezi și secțiunea 5.1.2) și ușor de montat.
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 Se recomandă urcarea continuă a treptelor. Cu toate acestea, în caz de nevoie, vă puteți

opri pe o treaptă și înclina elevatorul înspre înapoi, riscul de alunecare fiind eliminat prin

acțiunea frânelor de siguranță. 

   Vă rugăm să verificați starea de funcționare a dispozitivelor de blocare a alunecării la

marginea treptelor automate înaintea utilizării  elevatoarelor Liftkar  PT  (vezi  secțiunea

9.4).

6.2 Urcarea treptelor 

1. Fixați mânerul reglabil la înălțimea potrivită (vezi 5.1.1 și 4.3).

2. Puneți elevatorul în funcțiune cu ajutorul comutatorului principal  (în cazul în care nu

este în funcțiune).

3. Selectați treapta de viteză cea mai mică  (I).  (Asigurați-vă că aveți pregătirea necesară

înainte de a selecta o treaptă de viteză superioară).

4. Înclinați elevatorul înspre înainte și fixați-l într-o poziție de

echilibru. Astfel, veți putea balansa elevatorul înspre înainte

și înapoi aplicând o forță minimă.

Nota  1:  Apucați  bara  transversală  cu  o  mână,  iar  apoi

mânerul lateral din apropierea comutatorului SUS/JOS cu

cealaltă  mână, folosită pentru manevrarea comutatorului.

De regulă, utilizatorii având mâna dreaptă dominantă vor

manevra  comutatorul  SUS/JOS  folosind  mâna  dreaptă,

păstrând mâna stângă pe  bara transversală.  De cealaltă

parte,  utilizatorii  având  mâna  stângă  dominantă  vor

manevra  comutatorul  SUS/JOS  folosind  mâna  stângă,

păstrând mâna dreaptă pe bara transversală (foto 1). 

5. Deplasați-vă înspre trepte cu spatele și pășiți  pe treapta a

doua sau a treia sau păstrați un picior pe treapta a doua și

celălalt picior pe treapta a treia. Înclinați-vă puțin pentru a

putea sprijini bara transversală pe partea laterală a corpului
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(foto 2).  Asigurați-vă că roțile ansamblului elevator sunt în contact cu treapta cea

mai de jos!

6. Apăsați butonul comutatorului SUS/JOS marcat cu săgeata indicând direcția în care se

află treptele, i.e. direcția dumneavoastră. Păstrați o mână pe bara transversală, eliberând

cealaltă  mână  pentru  a  putea  manevra  comutatorul.  (Doar  unul dintre  butoane  va  fi

folosit.)

7. Elevatorul se va înălța, trăgându-vă înspre înainte ușor timp de câteva secunde. Urmează

ca elevatorul să se fixeze în poziția de echilibru în momentul atingerii înălțimii maxime

permise. În continuare, se va înclina înspre înapoi, urmând ca roțile sale să se așeze pe

treapta  următoare.  Țineți  comutatorul  apăsat  până  în  momentul  activării  modului  în

trepte, care va scoate elevatorul din funcțiune ulterior retractării cadrului de ridicare și a

roților de sprijin.

Nota  2:  În  urma  schimbului  de  sarcină  efectuat  în  timpul

deplasării  elevatorului  înspre  înapoi,  cu  puțin  înaintea

aterizării pe treapta următoare, se va exercita o forță înspre

înapoi, i.e. în direcția dumneavoastră. Încercați să amortizați

această forță sprijinind bara transversală la nivelul piciorului

sau șoldului. Corpul dumneavoastră va amortiza schimbul de

sarcină. Folosiți-vă brațele și mâinile pentru a stabiliza și evita

înclinarea elevatorului înspre înainte. Acest mod de acționare

nu  necesită  aplicarea  forței.  A  se  nota  că  este  esențială

păstrarea în  permanență a unei  mâini  pe mâner,  inclusiv  în

cazul înclinării greutății în direcția opusă.

8. Urcați  elevatorul  pe  treapta  următoare.  Repetați  procesul

descris mai sus.

9. Mânerul va continua să se înalțe chiar și după urcarea ultimei

trepte  deoarece  elevatorul  continuă  să  urce  chiar  dacă

dumneavoastră ați încheiat urcarea. Fixarea ansamblului într-o

poziție de echilibru nu este întotdeauna posibilă în spațiile înguste, spațiul de manevrare
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al utilizatorului fiind insuficient.  Această problemă poate fi soluționată prin înclinarea

elevatorului înspre înainte – în afara poziției de echilibru – pentru a se obține un balans în

acea direcție.  În astfel  de cazuri,  Sano recomandă poziționarea  barei  transversale  sub

nivelul brațului (foto 3) sau blocarea transversală a mânerelor cu ajutorul cotului (foto 4).

Puteți  apropia  elevatorul  de  corpul  dumneavoastră  folosind  brațul  pentru  sprijin,

reducând astfel cerințele de spațiu necesare întoarcerii și continuării urcării. 

6.3 Coborârea treptelor

În cazul coborârii treptelor, nota 2 specificată anterior privind modul de utilizare a barei

transversale are o importanță mai ridicată decât în cazul urcării treptelor. În momentul intrării

cadrului  de ridicare în contact  cu treapta  următoare,  se exercită  o forță  bruscă înspre înapoi

conform descrierii de mai sus. Impactul asupra pasagerului va fi minim în cazul sprijinirii barei

transversale la nivelul corpului. De asemenea, acest mod de acționare nu necesită aplicarea forței

la nivelul brațelor și mâinilor (foto 1 și 2).

 

Pentru a coborî treptele, urmați etapele 1-4 descrise mai sus:

1. Fixați mânerul reglabil la înălțimea potrivită (vezi 5.1.1 și 4.3).

2. Puneți elevatorul în funcțiune cu ajutorul comutatorului principal  (în cazul în care nu

este în funcțiune).

3. Selectați treapta de viteză cea mai mică  (I).  (Asigurați-vă că aveți pregătirea necesară

înainte de a selecta o treaptă de viteză superioară).
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4. Înclinați elevatorul înspre înainte și fixați-l într-o poziție de echilibru. Astfel, veți putea

balansa elevatorul înspre înainte și înapoi aplicând o forță minimă.

Nota 1: Apucați bara transversală cu o mână, iar apoi mânerul lateral din apropierea

comutatorului SUS/JOS cu  cealaltă mână, folosită pentru manevrarea comutatorului.

De  regulă,  utilizatorii  având  mâna  dreaptă  dominantă  vor  manevra  comutatorul

SUS/JOS  folosind  mâna  dreaptă,  păstrând  mâna  stângă  pe  bara  transversală.  De

cealaltă  parte,  utilizatorii  având  mâna  stângă  dominantă  vor  manevra  comutatorul

SUS/JOS folosind mâna stângă, păstrând mâna dreaptă pe bara transversală (foto 1). 

5. Deplasați-vă încet înspre înainte către marginea treptei

până  în  momentul  blocării  roților  principale  ale

elevatorului prin acționarea dispozitivelor de blocare a

alunecării  la  marginea  treptelor  automate  (foto  3).

Apăsați  butonul  comutatorului  SUS/JOS  marcat  cu

săgeata indicând direcția înainte. Asigurați-vă că păstrați

o  mână  pe  bara  transversală,  eliberând  cealaltă  mână

pentru a putea manevra comutatorul.  (Doar unul dintre

butoane va fi folosit.)

6. Cadrul  de  ridicare  și  roțile  de  sprijin  se  extind  pentru  a  stabili  contactul  cu  treapta

următoare.  Odată  stabilit  contactul,  elevatorul  se  ridică  încet  (în  funcție  de înălțimea

treptei),  se  deplasează  înspre  înainte  și  coboară  ansamblul  elevator  în  mod  treptat  și

controlat, oprindu-se în poziția neutră odată cu activarea modului în trepte.

7. Deplasați elevatorul către marginea treptei următoare. Repetați procesul descris mai sus.

6.4 Utilizarea pe scări spiralate

În  cazul  utilizării  elevatorului  pe  scări  spiralate,  vă  rugăm  să  luați  în  considerare

următoarele aspecte:

 În  cazul     urcării     scărilor  spiralate,  porniți  dinspre    partea  exterioară   a  scărilor. (La

urcare, elevatorul PT se deplasează înspre interior.)
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 În cazul     coborârii     scărilor spiralate,  porniți  dinspre    partea interioară   a scărilor. (La

coborâre, elevatorul PT se deplasează înspre exterior.)

În cazul  în  care vă  aflați  la  o  distanță  prea mică  față  de  balustradă/perete,  întoarceți

elevatorul (de preferință pe o platformă sau treaptă mai lată) și reluați deplasarea într-un unghi

mai ascuțit.

6.5 Parcarea elevatoarelor Liftkar PT-S pe trepte

În caz de urgență, elevatorul Liftkar poate fi parcat

pe trepte, dispozitivele de blocare a alunecării la marginea

treptelor automate eliminând riscul de alunecare. Cu toate

acestea,  din  motive  de  siguranță,  este  important  să  nu

lăsați pasagerul nesupravegheat.

6.6 Unghiul de transport ideal

Elevatorul Liftkar PT este dotat cu un sistem de supraveghere a unghiului de transport

electronic.  Acestea  blochează  mecanismul  de  urcare  în  momentul  devierii  de  la  unghiul  de

transport ideal. În cazul formării unui unghi prea mic între elevator și trepte, în urma apăsării

comutatorului SUS/JOS, afișajul LED integrat în unitatea de control afișează o lumină roșie de

avertizare. Mecanismul de urcare va fi activat de îndată ce unghiul de transport a fost ajustat. 

De asemenea, mecanismul de urcare va fi dezactivat în cazul unui unghi prea ascuțit al

elevatorului,  elevatorul  continuând  să  funcționeze  în  modul  creep  prin  apăsarea  repetată  a

comutatorului SUS/JOS.  

6.7 Așezarea și ridicarea din elevator

În cazul unei poziții verticale a elevatorului, modul creep va fi activat prin apăsarea unuia

dintre  butoanele  comutatorului  SUS/JOS.  Această  funcție  permite  așezarea  și  ridicarea  din

elevator cu mai multă ușurință.

De  asemenea,  această  funcție  ușurează  procesul  de  fixare  a  roților  fotoliului  rulant

(modelele PT-Uni/PT-Adapt și PT-Plus). 

Activarea acestei funcții nu depinde de viteza de urcare selectată.

7 Utilizarea pe rampă
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În cazul  utilizării  elevatorului  Liftkar  PT pentru urcarea și coborârea rampelor,  puteți

activa dispozitivele de blocare a alunecării la marginea treptelor pentru mai multă siguranță.

7.1 Urcarea rampei 

În cazul urcării rampei, este necesară îndreptarea elevatorului Liftkar PT înspre înainte;

puteți controla coborârea elevatorului  (cu fotoliu rulant)  cu ajutorul dispozitivelor de blocare a

alunecării  la  marginea  treptelor  prin  înclinarea  ansamblului  înspre  înapoi  până  în  momentul

activării dispozitivelor de blocare. 

7.2 Coborârea rampei

În  cazul   coborârii  rampei,  este  necesară  îndreptarea  elevatorului  Liftkar  PT  înspre

înapoi;  puteți  controla  coborârea elevatorului  (cu  fotoliu  rulant)  cu ajutorul dispozitivelor  de

blocare  a  alunecării  la  marginea  treptelor  prin  înclinarea  ansamblului  înspre  înapoi  până  în

momentul activării dispozitivelor de blocare. Dispozitivele de blocare a alunecării la marginea

treptelor acționează ca frâne de întoarcere.

Notă: Poziția înclinată înspre înapoi a elevatorului  Liftkar PT în timpul utilizării  nu

permite  echilibrarea  acestuia.  Recomandăm  prelungirea  în  prealabil  a  mânerului  reglabil

pentru o mai bună gestionare a sarcinii. În funcție de greutatea pasagerului, dar și de lungimea

rampei, poate fi necesară asistența unei a doua persoane. 

8 Încărcarea acumulatorului

Electroliții gel al acumulatorului cu plumb nu necesită întreținere, nu prezintă riscuri de

scurgere și  sunt reîncărcabili.  Durata de serviciu variază în funcție  de numărul  de cicluri  de

încărcare/descărcare. De exemplu, acumulatorii cu plumb se pot descărca de un număr de 1000

de ori, acumulând capacitatea totală de un număr de 200 de ori, cu condiția ca descărcarea să fie

parțială.

 Evitați  descărcarea totală a acumulatorului.  Încărcați  acumulatorul  ori de câte ori  este

necesar.

 Riscul de descărcare automată este foarte ridicat în cazul acumulatorilor cu plumb. În

consecință, este necesară reîncărcarea acumulatorului după o perioadă de 3 săptămâni,

inclusiv în cazul neutilizării acestuia.
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 Încărcarea intermitentă este activată în mod automat pentru a se evita supraîncărcarea

acumulatorului.

 Evitați  descărcarea  sau  încărcarea  parțială  a  acumulatorului.  În  cazul  descărcării,  se

recomandă încărcarea imediată a acumulatorului.

 În cazul deteriorării acumulatorului, acesta poate fi înlocuit. Contactați un atelier mecanic

care  oferă  servicii  de  calitate.  Acumulatorii  cu  plumb  sunt  reciclabili  astfel  încât  se

recomandă păstrarea lor.

 Temperatura  ideală  pentru  încărcarea  acumulatorului  variază  între  20  și  25°  C.

Temperaturile excesiv de ridicate sau scăzute afectează capacitatea acestuia.

Notă: În cazul descărcării parțiale sau bruște a acumulatorului, viteza de funcționare și

capacitatea elevatorului Liftkar PT vor fi reduse, supraîncărcarea acestuia fiind posibilă

inclusiv în cazul unei sarcini relativ ușoare.

8.1 Încărcătorul

Încărcătorul inclus în pachetul Liftkar PT este extrem de

puternic ca urmare a utilizării unui sistem automat în două trepte și

a  unei  tehnologii  de  control  digital.  Prima  treaptă  este  cea  de

încărcare  rapidă.  Cea  de-a  doua  treaptă  este  cea  de  încărcare

intermitentă,  având  scopul  de  menținere  a  sarcinii.  Nivelul  de

încărcare  al  acumulatorului  este indicat  de către  un afișaj  LED.

Acesta  vă  informează  dacă  acumulatorul  este  încărcat  total.  Se

recomandă  verificarea  nivelului  de  încărcare  al  acumulatorului

înaintea  utilizării  elevatorului  Liftkar  PT.  În  cazul  afișării

mesajului „Încărcare intermitentă”, acumulatorul este încărcat în proporție de peste 90%.

Nivelul de încărcare al acumulatorului este indicat cu ajutorul unei lumini LED roșii,

după cum urmează:

 Lumina roșie continuă indică o încărcare inițială rapidă a acumulatorului. Acumulatorul

este încărcat în proporție de 30-80%.
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 Lumina intermitentă  cu cadență lentă  indică  încărcarea  intermitentă  a  acumulatorului.

Acumulatorul este încărcat în proporție de 30-80%.

 Lumina  intermitentă  cu  cadență  rapidă  indică  descărcarea  aproape  totală  a

acumulatorului.  În  general,  un  acumulator  având o  „stare  de  sănătate”  bună poate  fi

reabilitat,  urmând  a  se  activa  modul  de  încărcare  rapidă,  iar  lumina  LED  devenind

continuă.  A se  evita  descărcarea  totală  a  acumulatorului  pentru  a  prelungi  durata  de

serviciu a acestuia.

În  general,  descărcările  „profunde”  survin  doar  în  cazul  încărcării  intermediare  a

acumulatorului în mod neregulat, acesta neavând la dispoziție timpul necesar regenerării.

8.1.1 Date tehnice

Tensiune de alimentare de la rețea (50/60 Hz, 

±15%)

100-240 V AC

Valoare nominală (intrare) 36 W

Tensiune de încărcare 24 V AC

Curent de încărcare teoretic 1.0 A

Clasă de protecție IP40

Certificate de siguranță GS și UL

8.1.2 Orientări privind siguranța

 Asigurați protecția împotriva umezelii;

 Nu încărcați acumulatorul în spații ventilate necorespunzător;

 Nu smulgeți cablul de alimentare din priză.

8.1.3 Utilizarea doar în scopurile intenționate

 Folosiți încărcătorul doar în scopul încărcării acumulatorilor cu plumb și electrolit gel,

lichid (precum cel folosit în cazul elevatorului Liftkar PT).

 Nu este permisă încărcarea acumulatorilor Ni-Cd sau Ni-MH sau al celulelor primare.

8.2 Încărcătorul mobil (opțional)
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Acest  încărcător  extrem de puternic  este  dotat  cu un sistem automat  în  trei  trepte  și

tehnologie de control digital. Prima treaptă este cea de încărcare rapidă. Cea de-a doua treaptă

este cea de menținere a sarcinii. Sistemul automat în trei trepte permite supravegherea nivelului

de încărcare al acumulatorului cu mai multă ușurință.

Nivelul de încărcare al acumulatorului este indicat cu ajutorul a trei lumini LED de culori

diferite afișate la nivelul carcasei încărcătorului (nivelul bornelor indică nivelul de încărcare al

acumulatorului).

8.2.1 Date tehnice

Tensiune de intrare 12-30 V DC

Consum putere (fără sarcină) Aprox. 2 W

Consum putere (încărcare intermitentă) Aprox. 5 W

Valoare nominală Aprox. 50 W

Tensiune de încărcare 24 V DC

Curent de încărcare aritmetic (230 V/50 Hz) Aprox. 13 A

Clasă de protecție IP30

Oprire automată după 3,3 ore

8.2.2 Orientări privind siguranța

 Asigurați protecția împotriva umezelii;

 Nu încărcați acumulatorul în spații ventilate necorespunzător;

 Nu smulgeți cablul de alimentare din priză.
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8.2.3 Utilizarea doar în scopurile intenționate

 Folosiți încărcătorul doar în scopul încărcării acumulatorilor cu plumb și electrolit gel,

lichid (precum cel folosit în cazul elevatorului Liftkar PT).

 Nu este permisă încărcarea acumulatorilor Ni-Cd sau Ni-MH sau al celulelor primare.

8.3 Conectarea încărcătorului la acumulator

Acumulatorul poate fi îndepărtat pentru a fi încărcat sau nu. (vezi foto mai jos) În cazul în

care acesta nu este îndepărtat, elevatorul Liftkar PT nu poate fi utilizat pe durata reîncărcării. De

asemenea, asigurați-vă că încărcătorul a fost deconectat înaintea utilizării elevatorului.

8.4 Marcajul CE pentru încărcătoare

Încărcătoarele îndeplinesc  cerințele  stabilite  de  către  Directiva  2004/108/CE  a

Parlamentului  European  și  a  Consiliului  privind  apropierea  legislațiilor  statelor  membre

referitoare la compatibilitatea electromagnetică (CEM) și poartă marcajul CE.

9 Îngrijire, întreținere și transport

9.1 Întreținere

Elevatoarele Liftkar PT au o durată de viață îndelungată și necesită un nivel de întreținere

scăzut. 

Cu toate acestea, Sano recomandă verificarea tuturor componentelor mobile, conexiunilor

electrice și mecanice, acumulatorului cu schimbare rapidă și încărcătorului la intervale de doi
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ani. Vă rugăm să ne contactați pentru informații referitoare la cel mai apropiat centru de service

autorizat de Sano.

Listă de verificări de siguranță

Verificare Interval Observații
Verificat de

către

Motor și carcasă

Verificarea/Reglarea 

tensiunii lanțului de 

transmisie

2 ani Joc maxim 2-3 mm

Identificarea 

eventualelor fisuri la 

nivelul carcasei

2 ani
În cazul identificării unor fisuri, 

returnați echipamentul.

Verificarea/Strângerea 

bolțurilor de la nivelul 

carcasei 

2 ani Loctite 243

Verificarea/Strângerea 

șuruburilor de la nivelul 

bolțurilor de blocare

6 luni

Verificarea nivelului de 

zgomot
În mod regulat

În cazul atingerii unui nivel de 

zgomot prea ridicat, returnați 

echipamentul.

Roți și anvelope

Verificarea bolțurilor 

brațului excentric
2 ani

Verificarea/Curățarea 

suprafețelor de contact 

ale frânelor

2 ani

Verificarea anvelopelor 

și înlocuirea lor în caz 

de nevoie

În mod regulat

Frâne
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Verificarea roților de 

blocare a alunecării la 

marginea treptelor

1 an În caz de nevoie, înlocuiți roțile.

Verificarea punctului de

frânare
În mod regulat

Verificarea ușurinței de 

operare a frânelor
2 ani

Verificarea bolțurilor de

arc
2 ani Strângeți butucul roții până la 23 Nm

Componente electronice și unitatea de control

Verificarea direcției și 

vitezei de deplasare
2 ani

Verificarea modul în 

trepte și modul continuu
2 ani

Verificarea funcțiilor 

afișajului LED
2 ani

În cazul defectării, returnați 

echipamentul.

Verificarea 

acumulatorului, 

suportului de 

acumulator și 

conexiunilor

2 ani

Identificarea 

eventualelor defecțiuni 

mecanice ale 

acumulatorului și 

încărcătorului 

2 ani
În cazul defectării, returnați 

încărcătorul/acumulatorul.

Verificarea filetului 

șurubului pârghie de la 

nivelul ansamblului 

mâner

2 ani
În cazul defectării, returnați 

echipamentul.

Accesorii pentru modelul PT-Adapt, ansamblu scaun pentru modelul PT-S, instrucțiuni pentru 

modelul PT-Universal

Verificarea/Strângerea 6 luni În cazul identificării unor fisuri, 
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bolțurilor înlocuiți componentele.

Verificarea/Ungerea 

balamalelor
6 luni

În cazul defectării/identificării unor 

fisuri, înlocuiți componentele.

Verificarea/Strângerea 

accesoriilor
6 luni

În cazul defectării, înlocuiți 

componentele.

IMPORTANT:

Verificările  de  siguranță  trebuie  efectuate  în  intervalele  menționate  mai  sus.  De

asemenea,  înlocuirea  utilizatorului  și  reutilizarea  echipamentului  după  o  perioadă  de

repaus  necesită  verificarea completă  a echipamentului,  indiferent  de starea de funcționare  și

fizică aparentă a acestuia.

9.2 Curățarea echipamentului

Sloganul nostru este „Un echipament curățat merge ca pe roate”. Este suficientă curățarea

echipamentului folosind un detergent obișnuit de uz casnic. Vă rugăm să evitați  curățarea cu

înaltă presiune sau alte metode asemănătoare.

Este important ca roțile – atât jantele, cât și anvelopele – să fie curate pentru o capacitate

de frânare maximă. Îndepărtați grăsimile de la nivelul acestora.

Anvelopele roților principale sunt realizate din poliuretan de bună calitate. Se recomandă

curățarea acestora folosind agenți de curățare pentru frâne sau alcool sanitar.

9.3 Acumulatorul

De asemenea,  păstrați  acumulatorul  în stare bună de funcționare încărcându-l  total  în

permanență. Descărcarea totală a acumulatorului duce la reducerea duratei de serviciu a acestuia.

Încărcarea totală și regulată imediat după utilizare a acumulatorilor cu plumb și electroliți gel

asigură o durată de serviciu îndelungată a acestora (spre deosebire de cea a acumulatorilor Ni-

Cd).  De  aceea,  este  necesară  conectarea  acumulatorului  la  încărcător  după  fiecare  utilizare.

(Informații suplimentare referitoare la acest aspect sunt disponibile în secțiunea 8,  Încărcarea

acumulatorului). 

9.4 Frânele și jantele roților principale
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Efectul  de frânare al  roților  principale  este important.  În consecință,  Sano recomandă

verificarea regulată a componentelor de frânare și jantelor în vederea identificării eventualelor

fisuri sau defecțiuni, precum și curățarea lor în mod regulat. Vă rugăm să verificați frânele după

fiecare curățare. Înclinați elevatorul înspre înapoi într-un unghi extrem (afișajul LED va afișa

lumina roșie) astfel încât să nu fie posibilă deplasarea spre înainte a acestuia. Testați fiecare frână

în parte încercând eliberarea unei frâne laterale prin întoarcerea elevatorului înspre partea stângă

sau dreaptă.  În cazul  în care frânele  nu acționează în mod satisfăcător  în această  poziție,  vă

rugăm să contactați un atelier autorizat.

9.5 Componente de rezervă și reparații

Sano a furnizat atelierelor autorizate o listă completă a tuturor componentelor de rezervă

însoțită  de schițele detaliate,  instrucțiunile  de reparație  și uneltele speciale  necesare.  În cazul

necesitării unor servicii de reparații, vă rugăm să contactați cea mai apropiată reprezentanță Sano

sau alți  reprezentanți  Sano în  mod  direct.  Noi  vă vom acorda  asistența  necesară  în  vederea

reutilizării  cât  mai  rapide  a  echipamentului.  Vă  rugăm  să  ne  contactați  pentru  informații

referitoare la cel mai apropiat centru de service autorizat Sano.

9.6 Transportarea echipamentului

Elevatoarele  Liftkar  PT  pot  fi  dezasamblate  în  trei  părți  (acumulatorul,  ansamblul

elevator  și  ansamblul  mâner)  sau  transportate  integral.  Vă  rugăm  să  asigurați  protecția

corespunzătoare a echipamentului pe durata transportului.

9.7 Aruncarea echipamentului

Elevatoarele  Liftkar  PT  au  o  durată  de  viață  îndelungată.  Se  recomandă  aruncarea

componentelor și a încărcătorului  în mod corespunzător la încheierea duratei  de viață utilă  a

acestora.  Asigurați-vă că materialele  sunt  sortate  astfel  încât  aruncarea  lor să se realizeze  în

conformitate cu codurile referitoare la fiecare dintre componentele echipamentului. 

Elevatorul  nu  conține  materiale  periculoase  și  este  reciclabil  în  totalitate.  Contactați

furnizori de servicii de reciclare specializați în vederea predării plăcilor de circuite imprimate și a

acumulatorului.

Nu aruncați acumulatorul în coșul de gunoi de uz casnic.
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Sano oferă clienților interesați servicii de aruncare a elevatoarelor Liftkar PT profesionale

contra cost.

9.8 Refolosirea/Folosirea echipamentului la mâna a doua

Contactați  persoane  specializate  în  vederea  efectuării  unei  verificări  de  siguranță  și

curățări  a  elevatorului  dumneavoastră  conform  instrucțiunilor  furnizate  de  Sano  înaintea

refolosirii sau folosirii acestuia la mâna a doua (solicitați o listă de instrucțiuni). 

Toți  utilizatorii  trebuie  să  prezinte  dovada  deținerii  pregătirii  necesare  utilizării

elevatorului.

10 Defecțiuni tehnice

Problema:  Afișajul  LED  afișează  o  lumină  roșie,  iar  elevatorul  nu  poate  fi  pus  în

funcțiune.

Cauza: Înclinația elevatorului este prea mare, comutatorul de nivel împiedicând punerea

în funcțiune a acestuia.

Problema: Comutatorul principal nu funcționează în ciuda fixării ansamblului mâner.

Cauza: Șurubul pârghie nu este îndeajuns de strâns sau ansamblul mâner a fost montat în

mod necorespunzător.

Problema: Deplasarea ansamblului elevator pe roțile principale nu este continuă, frânele

acționând în mod repetat. 

Cauza: Cadrul de ridicare și roțile de sprijin nu se află într-o poziție neutră între roțile

principale. Deplasați-vă înspre înainte sau înapoi activând modul în trepte (vezi secțiunea 4.1.3)

până în momentul fixării cadrului de ridicare în poziția neutră.

11 Condiții de garanție și răspundere pentru calitatea produsului

11.1 Condiții de garanție

Perioada de garanție a ansamblului elevator și ansamblului mâner este de 24 de luni, în

cazul tuturor elevatoarelor Liftkar PT. Perioada de garanție a acumulatorilor este de 6 luni. în

ambele cazuri, condițiile de garanție intră în vigoare începând cu data achiziționării produsuluide

către client.
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Contractul de garanție nu acoperă:

 Componentele uzate;

 Daunele rezultate în urma utilizării echipamentului în alte scopuri decât cele intenționate;

 Modificările neautorizate efectuate la nivelul ansamblului sau al componentelor;

 Lucrările de întreținere necesare funcționării în mod continuu;

 Defecțiuni  rezultate  în  urma  utilizării  incorecte  a  elevatorului  și/sau  a  nerespectării

instrucțiunilor  formulate  în  manualul  de  utilizare,  accidente,  daune  rezultate  în  urma

utilizării neglijente sau violente a echipamentului, daune rezultate în urma unor incendii

sau inundații sau cazurile de forță majoră.

11.2 Răspundere pentru calitatea produsului

Sano Transportgeraete GmbH nu își asumă responsabilitatea pentru daunelor rezultate în

cazul:

 Utilizării elevatorului Liftkar PT în alte scopuri decât cele intenționate;

 Neefectuării lucrărilor de întreținere a elevatorului Liftkar PT (la intervale de doi ani) în

mod regulat de către un atelier autorizat sau de către Sano;

 Nerespectării instrucțiunilor formulate în acest manual de utilizare;

 Dotării elevatorului Liftkar PT cu componente aparținând unui alt producător sau altor

tipuri de echipamente;

 Înlocuirii componentelor originale.

Vă rugăm să ne contactați pentru a primi o listă a centrelor de service autorizate de Sano.

11.3 Declarație de conformitate

 Sano  Transportgeraete  GmbH  își  asumă  întreaga  responsabilitate  pentru

declarația de conformitate a elevatoarelor Liftkar PT cu:

 cerințele  de  bază  prevăzute  în  Anexa 1  a  Directivei  93/42/CEE privind  dispozitivele

medicale;
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 prevederile  Directivei  2004/108/CE a Parlamentului  European și a Consiliului  privind

apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la compatibilitatea electromagnetică;

 cerințele  aplicabile  privind  sănătatea  și  siguranța  de  bază  prevăzute  în  Anexa  IIA  a

Directivei 2006/42/CE „Mașini”.

Eventualele  modificări  ale  produsului  fără acordul în prealabil  al  Sano au ca rezultat

invalidarea prezentei declarații.

Standarde relevante:

ISO 7176-23: Cerințe și metode de testare a dispozitivelor de urcare a treptelor operate

de un însoțitor

EN 12182: Mijloace  ajutătoare  tehnice  pentru  persoane  cu  dizabilități  –  Cerințe

generale și metode de testare

DIN EN ISO 14971: Analiză de risc;

DIN EN 1041: Informații furnizate de producătorul de dispozitive medicale

+ Atașamentul nr. 1

ISO 7176-23: Fotolii rulante – Cerințe și metode de testare a dispozitivelor de urcare a

treptelor operate de un însoțitor

ISO 7176-28: Fotolii rulante – Partea 28: Cerințe și metode de testare a dispozitivelor de

urcare a treptelor

ONORM EN 12100: Sisteme de conducte din plastic – Supape din polietilenă (PE) – Metodă de

testare a rezistenței la îndoire între suporți

DIN EN ISO 13485: Dispozitive  medicale  –  Sisteme  de  management  al  calității  –  Cerințe

pentru scopuri reglementare

DIN EN ISO: Echipamente medicale electrice – Partea 1: Cerințe generale pentru 

60601-1 siguranță și performanță de bază

DIN EN 62366: Dispozitive medicale – Aplicarea ingineriei uzabilității la dispozitivele 

EN 60601-1 medicale
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EN 980: Dispozitive  medicale  –  Simboluri  grafice  utilizate  pentru  etichetarea

dispozitivelor medicale.

11.4 Brevete înregistrate

Ansamblul elevator este protejat de brevete internaționale înregistrate în Europa, SUA și

Japonia. La rândul său, ansamblul mâner este protejat de două brevete. De asemenea, sistemul de

montare  a  fotoliului  rulant  utilizat  de  elevatorul  PT-Universal  este  subiect  al  protecției  prin

brevet de invenție.
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