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1. Představení a vlastnosti 
 

Gratulujeme! 

LIFTKAR PTR JE PÁSOVÝ SCHODOLEZ, KTERÝ VÁM POMŮŽE BEZPEČNĚ PŘE- 

PRAVIT VOZÍČKÁŘE PO SCHODECH NAHORU I DOLŮ. 

Liftkar PTR je mobilní zařízení speciálně vyvinuté pro provoz na rovných scho- 

dech. Vozíčkáři se nyní mohou pohybovat volněji a jejich asistenti už si nemusí 

na schodech namáhat záda. 

Liftkar PTR  lze  rychle pomocí dvou páček rozložit na dva  praktické dí-  

ly – základní (hybná) jednotka včetně dobíjecí baterie má hmotnost přibliž- 

ně 28 kg, rukojeť (řídící jednotka) pak přibližně 11 kg. 

 

Liftkar PTR zajišťuje bezpečné ovládání na schodech. Bez ohledu na to, zda   

poskytujete profesionální služby mobility nebo jste přítel, příbuzný, či partner, 

přejeme vám mnoho spokojenosti při využívání tohoto zařízení. Tento návod k 

obsluze je navržen tak, aby vám pomohl naučit se 

       používat zařízení Liftkar PTR. 
       Abychom vám  mohli  poskytnout  aktuální  informace o produktech i    technických          
       změnách (např. možnostech, příslušenství), zaregistrujte prosím svůj produkt online. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.sano.at/en/product-registration 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sano.at/en/product-registration
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Liftkar® PTR (včetně doplňkové opěrky 

hlavy, polstrované opěrky zad a sklápěcích 

podpěr invalidního vozíku) 
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1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 

Přečtěte si prosím pozorně tento návod k obsluze. Řiďte se  všemi pokyny 

v tomto návodu a věnujte pozornost výstražným znakům a piktogramům  

na zařízení. Přeprava po schodech představuje riziko a nedodržování těchto 

instrukcí může způsobit nehodu. 

 

 
Pásový schodolez se smí používat pouze pro účely, pro které byl navržen – 

přeprava osob po schodech. 

Schodolez Liftkar PTR smí provozovat pouze lidé, kteří 

• mají potvrzení o proškolení jak s pásovým schodolezem zacházet, 

• dokáží jít do schodů pozpátku, 

• jsou fyzicky a mentálně zdraví 

• nejsou pod vlivem alkoholu, drog nebo léků, 

• dokáží udržet rovnováhu bez větší fyzické námahy. 

• děti nesmí pásový schodolez používat. 

Nikdy nepoužívejte Liftkar PTR na povrchu, který je mokrý, kluzký, vyleštěný 

nebo navoskovaný, hladký, zledovatělý, obecně neposkytuje osobě řídící scho- 

dolez dostatečnou stabilitu nebo snižuje přilnavost pásů. Riziko mohou před- 

stavovat i koberce a běhouny. 

Pásový schodolez nelze používat na točitém schodišti ani  na  schodech   s 

úzkými rohy. 

Nikdy schodolez nepoužívejte na schodech se sklonem vyšším než 35°. 

Přesvědčte se, že schody, po kterých hodláte vozíčkáře přepravovat jsou na- 

vrženy tak, aby unesly kombinovanou hmotnost schodolezu + vozíku 

+ přepravované osoby. 

Nikdy nepoužívejte schodolez na silně poškozených schodech (pokud jsou 

například ochozené hrany schodů). 

Za žádných okolností nesmíte při řízení schodolezu na schodech pustit ruko- 

jeť. Vždy při řízení schodolezu používejte obě ruce. 

Schodolez Liftkar PTR se smí používat výhradně k přepravě osob a vhodného 

invalidního vozíku s pohonem. Váš specializovaníý dealer, zástupce společ- 

nosti SANO pro Českou republiku vám poradí, zda je váš vozík k tomuto účelu 

vhodný. 
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Nikdy zařízení nepřetěžujte. Maximální nosnost zátěže (v závislosti na 

modelu) zařízení Liftkar PTR je 130 kg nebo 160 kg (hmotnost osoby 

+ hmotnost vozíku). Přesvědčte se, že invalidní vozík je navržen pro 

hmotnost osoby, kterou budete přepravovat. 

Invalidní vozík musí být technicky v perfektním stavu (bez poškození rámu, 

bez modifikací atd., žádné spojovací prvky nesmí chybět nebo být uvolněné, 

pneumatiky a brzdy musí být v dobrém stavu). V případě pochybností kon- 

taktujte před použitím zařízení specializovaného dealera. 

Přesvědčte se, že při provozu schodolezu není na schodech pod ním žádná 

jiná osoba. 

Pro přepravu osob pomocí pásového schodolezu Liftkar PTR použijte pouze 

invalidní vozíky vybavené bezpečnostním pásem nebo dalším zádržným sys- 

témem. 

Osoby, které nedokáží sedět bezpečně, musí použít pás. 

Při řízení schodolezu Liftkar mějte vždy obuté uzavřené boty, které neklou- 

žou. 

Nepoužívejte Liftkar PTR pro přepravu osoby, dokud jste si dokonale nena- 

cvičili jeho řízení bez zátěže. Poté si jeho řízení vyzkoušejte znovu s co nej- 

lehčí osobou bez postižení. Tato osoba se během přepravy musí držet 

zábradlí nebo druhé osoby. 

Nikdy nesahejte do pásů schodolezu (hrozí zachycení nebo rozmáčknutí)! 

Pro přepravu samotného schodolezu doporučujeme schodolez rozložit. 

Zařízení Liftkar PTR má výkonnou 12Ah/24V dobíjecí baterii, která by před 

každým použitím pásového schodolezu měla být plně dobitá. Pokud se z ja- 

kéhokoli důvodu baterie v průběhu přepravy po schodech vybije, sjeďte ihned 

se schodolezem  dolů a  baterii plně dobijte. Vždy je  možné sjet alespoň  

o jedno rameno schodů dolů, a to i s baterií, která je téměř vybitá. První 

znamení, že je baterie téměř vybitá, lze poznat z výkonu schodolezu. Zaříze- 

ní Liftkar PTR je pomalejší a jeho pohyb je náročnější. Nezkušené řidiče varuje 

LED displej: pokud přídavná baterie potřebuje dobít, LED displej začne blikat 

střídavě červeně a zeleně a vydávat varovný zvukový signál. 

Nepoužívejte pásový schodolez Liftkar, pokud při provozu vydává neobvyklé 

zvuky nebo vibrace. Přestaňte schodolez používat a nechte jej prohlédnout 

autorizovaným odborníkem. 



8  

Pro okolní prostředí, ve kterém je pásový schodolez Liftkar skladován a pro- 

vozován, platí následující pravidla: předejděte vystavení pásového schodole- 

zu vysokým teplotám a působení přímého slunečního záření nebo vystavení 

vysoké vzdušné vlhkosti při používání v sauně nebo za deště a podobně, 

protože při přehřátí se schodolez může poškodit. Stejně tak nevystavujte 

schodolez teplotám nižším než 5 °C. Nepoužívejte ho v blízkosti citlivých 

zdravotnických přístrojů. 
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opěrka hlavy (doplňkové příslušenství) 

ovladače – rukojeť (řídící jednotka, kapitola 2.1) 

zádržný úchyt na invalidní vozík 

rukojeť 

zádržný kolík 
ovladače – základna zařízení 

(hybná jednotka, kapitola 2.2) 

základna zařízení 

2. Popis produktu 
 
 
 

sklápěcí podpěry invalidního vozíku 

(doplňkové příslušenství) 
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2.1 Ovladače – rukojeť 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
      
               zapnutí/vypnutí                         LED           nouzový vypínač 
                       nahoru/dolu 

 
 

       ZAPNOUT/VYPNOUT – NAHORU/DOLŮ 

• Pokud je LIFTKAR PTR vypnutý, zapněte ho stisknutím tohoto tlačítka. 

LIFTKAR PTR se automaticky zapne v režimu NAHORU. 

• LED indikátor se rozsvítí zeleně. 

• (Opětovným) stisknutím tohoto tlačítka přepnete do režimu DOLŮ. LED 

bliká zeleně. 

• Stisknutím a podržením tohoto tlačítka (asi na 2 vteřiny) LIFTKAR PTR 

vypnete. Po přibližně 5 minutách bez užívání se zařízení automaticky 

samo vypne, aby se baterie nevybíjela. 
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LED 

• Svítí zeleně v režimu NAHORU. 

• Bliká zeleně v režimu DOLŮ. 

• Změní barvu na červenou, pokud jsou schody příliš prudké (36°–40°). 

Rychlost zařízení LIFTKAR PTR se automaticky sníží. 

• Pokud je zařízení přetížené nebo jsou schody příliš prudké, zapne se 

červené světlo a akustický varovný signál. PTR se zastaví. 

• Pokud je baterie téměř vybitá, bliká světlo červeně a zeleně a spustí 

se akustický signál.
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         NOUZOVÉ ZASTAVENÍ 

• Zastaví pásový schodolez LIFTKAR PTR. 

• Zrušte nouzové zastavení zatažením za vypínač nebo jeho otočením. 

 
 
 
 

2.2 Ovladače – základna zařízení – hybná jednotka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
KEY – KLÍČ 

• Klíč chrání LIFTKAR PTR před neoprávněným používáním. 

 

 
ON/OFF – ZAPNUTO/VYPNUTO 

• Stejná funkce jako na rukojeti. 

 

 
DRIVE – SPUŠTĚNÍ 

• Nastartuje hnací řetěz ve zvoleném režimu. 
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SPEED – RYCHLOST 

• Předem zvolte výchozí rychlost výstupu/sestupu 

Rychlost I ................... 4,5 m/min 

Rychlost II ................ 5,5 m/min 

Rychlost III ............... 6,5 m/min 
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3. Popis produktu 

 

 

 

 
3.1 Liftkar PTR – součásti (rozsah dodávky) 
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3.2 Technické údaje Liftkar PTR 

 

Maximální zátěž: 130 kg/160 kg (včetně vozíku)  

Minimální šířka invalidního vozíku: 420 mm (vnitřní rám) 

Maximální náklon: 35° 

Celková hmotnost: 39 kg 

Hmotnost základny zařízení: 28 kg/základní – hybné jednotky 

(včetně baterií) 

Dosah: až 1000 schodů* 

Minimální rozměry podesty: 970 x 970 mm 

 

 
* v závislosti na celkové přepravované hmotnosti 

 
 
 
 

3.3 Indikátory a kontrolky 
 

ZÁKLADNA ZAŘÍZENÍ – HYBNÁ JEDNOTKA 

Zapnutí pomocí klíče 

Přepínač ZAPNOUT/VYPNOUT – NAHORU/DOLŮ 

Přepínání rychlosti I / II / III 

Zástrčka pro nabíječku 

Hlavní pojistka 

 

RUKOJEŤ – ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 

Přepínač ZAPNOUT/VYPNOUT – NAHORU/DOLŮ 

Multifunkční LED – stav baterie a úhel náklonu 

NOUZOVÉ ZASTAVENÍ 

Aktivační tlačítko 
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3.4 Hlavní rozměry 
 

 
POHLED Z PROFILU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ČELNÍ POHLED 
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4. Začínáme 
 
4.1 První kroky 
 
 

4.1.1 Nabijte baterii 

Plně dobijte 24V/12Ah přídav- 

nou baterii instalovanou na zá- 

kladně zařízení. To může trvat 

až 6 hodin v závislosti na míře 

vybití. Zástrčka  na  dobíjení 

se nachází na zadní straně 

základny. 
                                                                      Obrázek 1a 

 
       

           LIFTKAR PTR je vybaven zabudovaným nabíjecím zařízením. Na levé straně      

          přístroje se nachazí LED ukazatel, který znázorňuje stav baterie : 

 

           Oranžové světlo : probíhající nabíjení 

 

          Zelené světlo : nabíjení bylo dokončeno, baterie je plně dobita 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                       Obrázek 1b 
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4.1.2 Zasazení/uzamčení rukojeti do základny zařízení 

 

Umístěte úchyt ve tvaru U na 

spodní straně rukojeti na kula- 

tou podpůrnou tyč na základně 

(obrázek  2a).   Přesvědčte 

se, že úchyt správně sedí ve žláb- 

cích podpůrné tyče (obrázek 2b). 

Správné uchycení si usnadníte 

nakláněním rukojeti  dopředu 

a dozadu. 

 

 

                              Obrázek 2a 
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Obrázek 2b 

 2b  
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4.1.3 Uzamčení rukojeti 

 

Usaďte rukojeť do provozní 

pozice. Pružinová zádržná páka 

automaticky zapadne. Bezpeč- 

nostní úchyt navíc drží zádržnou 

páku na místě. 

 
 

Důležité: Dříve než začnete 

pracovat s pásovým scho- 

dolezem, vždy zkontroluj- 

te polohu zádržné tyče. 

Zajišťovací klapka musí být 

vždy zaklapnuta. 

 
 
 
 

 
   Obrázek 3 

 
 
 

4.1.4 Odpojení rukojeti 

Zatlačte na bezpečnostní úchyt směrem dopředu (obrázek 4a) a poté 

zatáhněte za zádržnou páku směrem dozadu až do nejnižší pozice (obrá- zek 

4b). 

Obrázek 4a Obrázek 4b 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 Sundání rukojeti 

Nakloňte rukojeť dopředu a zatáhněte lehce nahoru. Po vytažení ze zacva- 

kávacího mechanismu se rukojeť sama automaticky uvolní. 
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5. Provoz 

 
5.1 Usazení invalidního vozíku 

 
5.1.1 Umístění invalidního vozíku na schodolez 

Najeďte vozíkem ke středu zá- 

kladny schodolezu, dokud se pne- 

umatiky vozíku nedotknou 

podpory pro vozík na schodolezu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2 Nakloňte rukojeť směrem k vozíku 

Uvolněte rukojeť a nakloňte ji 

směrem k vozíku, dokud nebude 

v téměř vertikální pozici (rovno- 

běžně s opěrkou zad vozíku). 

 
 
 
 
 
 
 

5.1.3 Nastavte pozici zádržných úchytů vozíku 

Umístěte zádržné úchyty vozíku 

přímo pod ohyb rukojeti vozíku. 

Zatažením za oba uzamykací 

kolíky můžete nastavit vertikální 

pozici zádržných úchytů na 

správnou výšku vůči vozíku. 

  2  

  3  
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5.1.4 Zabezpečení vozíku 

 

Nastavte pozici dvou postran- 

ních zádržných  prvků  (nalevo 

a napravo od zádržných úchytů) 

a utažením dvou ručních matic je 

zafixujte. 

Nastavte opěrku hlavy a zakloň- 

te rukojeť zpět do přepravní 

pozice. 

Držte při tom rukojeť oběma 

rukama. Pružinová zádržná páka se automaticky usadí do krajní přední 

pozice. 

 

 
Důležité: Přepravovanou osobu nenechávejte během přepravy nikdy 

bez dozoru. 

 

 
Upozornění: Ujistěte se, že zajišťovací klapka je řádně zaklapnuta. Vozík 

na schodolezu mějte vždy zabržděný. 

  4  
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5.2 Provoz po schodech 
 
 

5.2.1 Zapnutí 

Zapněte pásový schodolez pomocí 

klíče a tlačítka ZAPNOUT/ 

VYPNOUT. 

Pásový schodolez se automaticky 

zapne v režimu NAHORU. LED 

indikátor svítí nepřerušovaně 

zeleně. 

 
 
 

5.2.2 Přeprava nahoru 

 

Najeďte ke schodům a srovnejte 

pásový  schodolez tak,   aby 

se schody svíral úhel 90° (obrá- 

zek 2a) 

Vždy držte rukojeť bezpečně 

oběma rukama. Na tlačítku pro 

přepínání směru na rukojeti 

schodolezu zvolte „NAHORU“ 

(UP) (obrázek 2b). LED indikátor 

svítí nepřerušovaně zeleně. 

Stůjte za rukojetí pásového scho- 

dolezu, jak vám bylo řečeno 

během školení autorizovanou 

osobou. Stiskněte aktivační 

tlačítko na pravé rukojeti (obrá- 

zek 2c). 

 

 

 

 

 

 

                     

                                                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Obrázek 2a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 2b 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Obrázek 2c 

  2a  
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Důležité: Nikdy nepoužívejte pásový schodolez na schodišti se sklonem 

větším než 35°. Během jízdy po schodech musí být schodolez držen 

oběma rukama. 

Vždy se pohybujte po schodech tak, aby pásy schodolezu a hrany schodů 

svíraly úhel 90°. 

Schodolez je vybaven integrovaným úhlovým senzorem pro větší bez- 

pečnost. 

 
 
 

5.2.3 Dosažení horního schodu 

 

Zastavte pásový schodolez, jak- 

mile se značka „STOP“ dostane 

na hranu horního schodu (obrá- 

zek 3). 

Nyní pomalu zaklánějte pásový 

schodolez, dokud pásy nepřista- 

nou na podlaze podesty. Stiskně- 

te znovu aktivační tlačítko. 

Pásový schodolez poté dokončí 

dojezd na podestu. 
 
 
 
 

5.2.4 Přeprava dolů 
 

Postavte pásový schodolez tak, 

aby se  schody svíral úhel 90°  

a pasažér byl čelem ke schodům. 

Na tlačítku pro přepínání směru 

na rukojeti schodolezu zvolte 

„DOLŮ“ (DOWN) (obrázek 4). 

LED bliká zeleně. 

Držte rukojeť pevně oběma 

rukama a stiskněte aktivační tla- 

čítko, kterým pásový schodolez 

   Obrázek 3 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Obrázek 4 

posunete směrem ke schodům tak, aby značka „STOP“ na straně byla zároveň 

s okrajem horního schodu. Zastavte pásový schodolez a pomocí obou rukou 

nakloňte rukojeť směrem vpřed tak, aby se pásy schodolezu dotýkaly schodů. 

Poté stiskněte aktivační tlačítko a pokračujte v sestupu po schodech dolů. 
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Důležité: Před zahájením jízdy po schodech musí být schodolez ke scho- 

dišti v pravém úhlu. 

 
 
 

5.2.5 Bezpečnostní kontrola 

Přestože je pásový schodolez vy- 

baven senzorem a světelným LED 

indikátorem sklonu, doporučuje- 

me před první přepravou osoby 

po schodech pečlivě zkontrolo- 

vat jejich sklon. 

 
 

                                                                   Obrázek 5 

 
 

5.3 Sundání invalidního vozíku 
 
 

5.3.1 Uvolnění vozíku 

Uvolněte bezpečnostní úchyt 

(obrázek 1a) a posuňte záchyt- 

nou páku do zadní pozice (obrá- 

zek 1b). 

Nakloňte rukojeť opatrně směrem 

k vozíku, dokud vozík nedosedne 

na zem a rukojeť nebude ve verti- 

kální pozici. Poté oddělejte ruční 

kolíky a zatáhněte za oba zádržné 

úchyty po stranách opěrky zad 

invalidního vozíku. 

 

 
Upozornění: Sundání vo- 

zíku ze schodolezu prová- 

dějte pouze na rovině mi- 

mo schodiště. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

         

         Obrázek 1a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 1b 
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5.4 Použití pásového schodolezu na rovném povrchu 

 
5.4.1 Pohyb na rovném povrchu 

Aby bylo možné najet vozíkem 

na pásový schodolez nebo ho 

otočit na podestách, zatlačte 

mírně na rukojeť směrem dolů 

(obrázek 1). 

To pásy schodolezu nadzdvihne, 

aby bylo možné ho posunout na 

levá a pravá postranní kolečka. 

 

     Obrázek 1 

 

5.4.2 Základní funkce zařízení 

Na zadní straně základny zařízení se nachází následující ovladače: 

• Kombinovaný přepínač ZAPNOUT/VYPNOUT, NAHORU/DOLŮ 

• Zapínání pomocí klíče 

• Přepínač rychlosti 

Zařízení lze používat i bez rukojeti. Abyste mohli tuto funkci využít, musíte 

dát záchytnou páku do nejnižší pozice (obrázek 2b). Tento režim slouží vý- 

hradně k nakládání zařízení a pro servisní účely. 

Základnu zařízení lze ovládat pomocí tlačítek ZAPNUTO/VYPNUTO. Po 

zapnutí se zařízení automaticky zapne v režimu pohybu NAHORU. Opětov- 

ným stisknutím tlačítka ZAPNUTO/VYPNUTO přepnete zařízení do 

režimu DOLŮ. Zařízení vypněte stisknutím a podržením tlačítka ZAPNUTO/ 

VYPNUTO. 

Pro zvolení rychlosti použijte přepínač pro nastavení rychlosti. 

  1  
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5.5 Senzor úhlu náklonu 

Zařízení Liftkar PTR je vybaveno senzorem úhlu náklonu, který detekuje 

náklon schodolezu Liftkar PTR na schodech. Pokud sklon schodů přesáhne 

35°, zařízení výrazně sníží rychlost a LED kontrolka na rukojeti začne nepře- 

rušovaně svítit červeně. V případě extrémního sklonu schodů jednotka zasta- 

ví výstup nahoru. (LED kontrolka se rozsvítí červeně a ozve se varovný signál.) 

I v takové situaci je možné pokračovat velmi pomalou rychlostí směrem dolů, 

aby bylo možné vyjet s PTR z nebezpečné oblasti na další podestu. 

• Nikdy schodolez nepoužívejte na schodech s náklonem prudším než 35°. 

• Zabudovaný senzor náklonu nenahrazuje kontrolu sklonu schodů, kte- 

rou musí řidič schodolezu provést před jeho prvním použitím na scho- 

dech. 

 
 
 

5.6 Upozornění na stav dobití baterie 

V případě nízkého stavu nabití baterie začne LED kontrolka na rukojeti blikat 

červeně/zeleně a řidiče zařízení upozorní i akustický varovný signál. Po 

prvním  upozornění na  nízký  stav   dobití   je   stále   možné   vyjet 3–

4 stupně schodů. 

 
 
 

5.7 Systém nouzového odblokování 

Systém nouzového odblokování je 

umístěn na levé straně základny zaří- 

zení (obrázek 1). V případě neočeká- 

vané poruchy zařízení (např. 

technického defektu, výpadku dodáv- 

ky elektřiny) umožňuje tento systém 

řidiči zařízení manuálně sjet s páso- 

vým schodolezem na nejbližší podestu 

směrem dolů.    obrázek 1 

Zatažením za drát nouzového uvolnění manuálně uvolníte elektromagnetic- 

kou brzdu. Schodolez Liftkar PTR působením vlastní hmotnosti (včetně inva- 

lidního vozíku a přepravované osoby) začne sjíždět dolů. 
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POZOR: 

Před aktivací systému nouzového uvolnění vždy stiskněte tlačítko pro 

nouzové zastavení a vyndejte klíč. 

Bezpečnost na prvním místě – pokud je třeba použít systém nouzového 

uvolnění, zajistěte přítomnost druhé osoby (asistenta), který systém 

nouzového uvolnění aktivuje. 

Zatažením za drát nouzového uvolnění (asistent) a stisknutím rukojeti 

dolů (řidič zařízení) se zařízení dá do pohybu. 

Zařízení lze kdykoli zastavit puštěním drátu pro nouzové uvolnění. 

Se schodolezem sjeďte jen na nejbližší podestu. 

Po každém použití systému nouzového uvolnění musí LIFTKAR PTR projít 

kompletní bezpečnostní kontrolou u autorizovaného partnera SANO. 

 
 
 

6. Čištění a nakládání s odpadem 

 
6.1 Čištění a dezinfekce 

Naše moto je: ČISTÝ STROJ BĚŽÍ HLADCE. 

• Čištění standardním čisticím prostředkem pro domácnost je dostačující. 

• Nepoužívejte nikdy vysokotlaký čistič nebo podobná zařízení. 

• V případě potřeby lze povrch zařízení vyčistit komerčně dostupným 

dezinfekčním prostředkem na bázi alkoholu (např. Sagrotan®). 

 
 
 

6.2 Odložení po skončení životnosti 

Pásový schodolez LIFTKAR PTR je odolný výrobek. Po skončení jeho životnos- 

ti je třeba naložit se součástmi pásového schodolezu a nabíječkou správným 

způsobem. 

• Pásový schodolez neobsahuje žádné nebezpečné materiály a je plně 

recyklovatelný. Desky s plošnými spoji a přídavnou baterii musíte ode- 

vzdat ke speciální recyklaci. 



24  

• Neodkládejte přídavnou baterii do běžného komunálního odpadu. 

• Správné a kompletní naložení s pásovým schodolezem po skončení jeho 

životnosti může provést a vyfakturovat výrobce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 Opětovné využití / výrobek z druhé ruky 

Před opětovným použitím schodolezu nebo před použitím zařízení z druhé 

ruky ho nezapomeňte podrobit bezpečnostní kontrole a vyčistit ho podle 

instrukcí výrobce. Čištění a kontrolu musí provést specializovaná osoba. 

Všichni řidiči schodolezu musí mít potvrzení o proškolení, jak se schodolezem 

zacházet. 

 
 
 

7. Záruka a zákaznický servis 

 
7.1 Úpravy elektrického pásového schodolezu 

Úpravy jakéhokoli druhu jsou zakázané a zneplatňují odpovědnost a záruční 

povinnosti výrobce. 

Úpravy pásového schodolezu může provádět pouze výrobce. 

 

 
Dopručení výrobce: Chcete-li, aby vám schodolez sloužil co nejdéle a co 

nejlépe, doporučujeme provádět pravidelné prohlídky a pravidelnou 

údržbu. Pro více informací kontaktujte svého dodavatele. 

Zákaznický servis: +420 725 339 336 
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8. Záruka a odpovědnost 

 
8.1 Záruka 

Záruční doba na schodolez a rukojeť všech pásových schodolezů Liftkar PTR 

je 24 měsíců. Záruční doba přídavné baterie je 6 měsíců. V obou případech 

začíná záruční doba běžet dnem předání produktu zákazníkovi. 

Následující prvky jsou ze záruky vyloučeny: 

• části podléhající běžnému opotřebení 

• poškození vzniklé používáním zařízení k jinému účelu, než ke kterému 

je určeno, 

• neoprávněné modifikace jednotky nebo příslušenství, 

• údržbové práce nutné vzhledem k neustálému provozu, 

• poruchy vzniklé v důsledku nesprávného provozu nebo nedodržení ná- 

vodu k použití, nehod, zanedbání nebo násilného poškození, poškoze- 

ní způsobené ohněm či vodou, vyšší mocí a dalšími příčinami, které 

nemá Sano pod kontrolou. 

 
 
 

8.2 Odpovědnost 

SANO Transportgeräte GmbH nenese jako výrobce zodpovědnost za jakéko- 

li poškození, pokud: 

• je LIFTKAR PTR používán k jinému účelu, než k jakému je určen, 

• LIFTKAR PTR neprochází pravidelnou kontrolou (alespoň jednou za dva 

roky) prováděnou SANO nebo některým z jeho autorizovaných odbor- 

níků. 

• není dodržován návod k použití, 

• na Liftkar PTR jsou instalovány jiné součásti než od výrobce SANO, 

• z produktu jsou odstraněny originální části. 
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9. Prohlášení o shodě 
 

 

 

SANO Transportgeraete GmbH s plnou zodpovědností prohlašuje, že 

schodo- lezy LIFTKAR jsou v souladu s následujícími požadavky: 

• Příloha I Směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích 

• Směrnice 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě 

• Příloha IIA Směrnice 2006/42/ES o zdravotních a bezpečnostních speci- 

fikacích strojních zařízení 

Veškeré změny produktu bez našeho předchozího souhlasu toto prohlášení 

zneplatňují. 

 

 
Relevantní standardy: 

EN 12182 Pomůcky pro osoby s postižením – Všeobecné 

požadavky a metody testování 

DIN EN ISO 14971 Analýza rizik 

DIN EN 1041 Informace poskytnuté  výrobcem  +  Příloha  I 

o zdravotnických přístrojích 

ISO 7176-28 Invalidní vozíky – Část 28: Požadavky a testovací 

metody pro schodolezy 

ÖNORM EN 12100 Bezpečnost strojních zařízení – podmínky, 

všeobecné principy designu 

DIN EN ISO 13485 Zdravotnické produkty – systémy řízení kvality 

DIN EN ISO60601-1-11 Elektrické zdravotnické prostředky Část 1–11: 

Všeobecné vybavení pro základní bezpečnost  

a výkon – kolaterální standard: Požadavky na 

elektrické zdravotnické prostředky a elektrické 

zdravotnické systémy používané v prostředí 

domácí zdravotnické péče. 

DIN EN 62366 Zdravotnické prostředky – Aplikace využitelnos- 

ti inženýringu u zdravotnických prostředků 

EN 980 Symboly pro označování zdravotnických 

prostředků 
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.................................................................................... Dodavatel 

Datum  předání ....................................................................................  

Datum  výroby ....................................................................................  

.................................................................................... Výrobní číslo 

Typ schodolezu .................................................................................... 
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SANO Transportgeraete GmbH 

Am Holzpoldlgut 22 

4040 Lichtenberg / Linz Austria 

Tel. +43 7239 / 510 10 • Fax +43 7239 / 510 10 14 

office@sano.at • www.sano.at 

 
SANO Deutschland GmbH 

Bahnhofstrasse 5 

83080 Oberaudorf / Germany 

Tel. +49 8033 / 308 96 0 • Fax +49 8033 / 308 96 17 

info@sano-treppensteiger.de • www.sano-deutschland.de 

 
SANO UK Powered Stairclimbers Ltd. 

Bristol Court, Betts Avenue Martlesham Heath 

Ipswich, Suffolk / IP5 3RY, England 

Tel. +44 1473 / 333 889 • Fax +44 1473 / 333 742 

info@liftkardirect.com  • www.liftkardirect.com 
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