VIKŠRINIS LAIPTŲ KOPIKLIS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
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VIKŠRINIS LAIPTŲ KOPIKLIS
PRISTATYMAS

SVEIKINAME!
„LIFTKAR PTR“ VIKŠRINIS LAIPTŲ KOPIKLIS PADĖS JUMS
SAUGIAI PERKELTI NEĮGALIOJO VEŽIMĖLĮ LAIPTAIS AUKŠTYN
AR ŽEMYN.
LIFTKAR PTR – tai mobilusis įrenginys, skirtas naudoti ant tiesių laiptų. Dabar žmonės vežimėliuose
gali daug laisviau judėti ir pagalbininkams daugiau nebereikia rizikuoti savo nugara tempiant juos
laiptais.
LIFTKAR PTR gali būti greitai išmontuojamas, atlaisvinus dvi svirtis, į dvi lengvai pernešamas
dalis: pagrindinė dalis su baterija sveria apie 28 kg, o rankinė dalis sveria apie 11 kg.
LIFTKAR PTR užtikrina ypač saugų leidimąsi laiptais. Kad ir kas esate – profesionalias
paslaugas teikiantis asmuo, draugas, giminaitis ar partneris – linkime sėkmingo šio įrenginio
naudojimo. Ši instrukcija padės jums išmokti naudotis LIFTKAR PTR.
Norėdami gauti naujausią informaciją apie gaminį ir jo techninius pakeitimus (pvz.,
papildomas detales, priedus) užregistruokite gaminį internete.
https://www.sano-stairclimbers.com/product-registration

INSTRUKCIJA NEPAKEIČIA PRIVALOMŲ MOKYMŲ, KURIUOS RENGIA
ĮGALIOTI SPECIALISTAI.
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LIFTKAR® PTR (su pasirenkamais priedais: galvos atrama, nugaros atlošo pagalvėle,
atsilenkiančiais neįgaliojo vežimėlio laikikliais)

Turint vežimėlius su stabdžių svirtimis prie stūmimo rankenų būtina
naudotis minirampomis.
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(1) BENDROSIOS SAUGOS TAISYKLĖS
Prašome atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją. Laikykitės visų joje pateiktų nurodymų ir
atkreipkite dėmesį į įspėjamuosius ženklus bei piktogramas, esančias ant prietaiso. Žmonių
gabenimas laiptais yra pavojingas procesas ir nesilaikant šių instrukcijų gali baigtis nelaimingu
atsitikimu.
Vikšrinis laiptų kopiklis gali būti naudojamas tik pagal jo paskirtį – gabenti žmones tiesiais
laiptais.
LIFTKAR-PTR gali valdyti žmonės, kurie:
– turi patvirtinimą, kad buvo išmokyti naudotis vikšriniu laiptų kopikliu;
– gali lipti laiptais atbulomis;
– yra fiziškai ir psichiškai sveiki;
– neapsvaigę nuo alkoholio, narkotinių medžiagų ar vaistų;
– geba išlaikyti pusiausvyrą be didelių fizinių pastangų;
– vaikams neleidžiama naudotis vikšriniu laiptų kopikliu.
Nenaudokite LIFTKAR PTR ant šlapių, slidžių, nušlifuotų, vaškuotų, poliruotų, apledėjusių ar
kitokių paviršių, kurie neužtikrina prietaiso naudotojui pakankamo stabilumo ir gero sukibimo su
prietaiso vikšrais. Patiesalai ir kilimai taip pat gali kelti pavojų.
Vikšrinis laiptų kopiklis nenaudojamas ant įvijų laiptų arba ant laiptų su ankštais posūkiais.
Nenaudokite LIFTKAR PTR ant laiptų, kurių nuolydis yra didesnis kaip 35°.
Įsitikinkite, kad laiptai, kuriais reikės lipti, išlaikys bendrą vikšrinio laiptų kopiklio, neįgaliųjų
vežimėlio ir žmonių svorį.
Nenaudokite laiptų kopiklio ant labai apgadintų laiptų (pvz., jeigu nudilę laiptų pakopų kraštai).
Jokiomis aplinkybėmis nepaleiskite rankenos, kai laiptų kopiklis yra ant laiptų. Visada valdykite
laiptų kopiklį abiem rankomis.
LIFTKAR PTR skirtas gabenti tik žmonėms ir tinkamiems savaeigiams neįgaliųjų vežimėliams.
SANO platintojo darbuotojai gali pakonsultuoti, ar jūsų neįgaliojo vežimėlis tinkamas šiam tikslui.
Niekada neperkraukite prietaiso. Maksimali LIFTKAR PTR keliamoji galia (priklausomai nuo
modelio) yra 130 kg arba 160 kg (žmogaus svoris ir neįgaliojo vežimėlio svoris). Patikrinkite, ar
jūsų neįgaliojo vežimėlio apkrova atitinka asmens, kurį reikia gabenti laiptais, svorį.
Neįgaliojo vežimėlis turi būti nepriekaištingos techninės būklės (be rėmo ir kitų pažeidimų, visos
jungiamosios detalės savo vietose ir tvirtai priveržtos, nepadaryta jokių modifikacijų, geros
būklės padangos ir stabdžiai). Jeigu kyla abejonių, prieš naudodamiesi prietaisu, kreipkitės į
savo platintojo specialistus.
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Patikrinkite, ar laiptų apačioje nėra žmonių, kai naudojatės laiptų kopikliu.
Norint gabenti LIFTKAR PTR vikšriniu laiptų kopikliu gabenti žmones, neįgaliųjų vežimėlyje
turi būti įrengti saugos diržai ar kita žmogaus prilaikymo sistema.
Keleiviai, kurie negali patys saugiai sėdėti, turi būti prilaikomi saugos diržais.
Naudodami LIFTKAR, visada avėkite uždarą neslystančią avalynę.
LIFTKAR gabenkite keleivį tik tada, kai išmoksite prietaisą nepriekaištingai valdyti be apkrovos.
Tada pamėginkite valdyti prietaisą gabenti kuo lengvesnį žmogų, kuris nėra neįgalus.
Gabenamas laiptais šis bandymo dalyvis turi laikytis už turėklų ar kito žmogaus.
Nesilieskite prie prietaiso vikšrų (jie gali suspausti / sutraiškyti galūnę)!
Norint LIFTKAR PTR gabenti į kitą vietą, rekomenduojame jį išardyti.
LIFTKAR PTR vikšrinis laiptų kopiklis turi galingą 12Ah/24 voltų įkraunamą bateriją, kuri, prieš
naudojant prietaisą, visada turi būti visiškai įkrauta. Jeigu dėl kokių nors priežasčių baterija
išsieikvos prietaisui esant ant laiptų, nedelsdami nuleiskite prietaisą laiptais žemyn ir visiškai
įkraukite bateriją. LIFTKAR PTR visada galima nuleisti bent per vieną laiptatakį net tada, jei
baterija beveik tuščia. Pirmasis ženklas, kad baterija senka, yra prietaiso veikimo našumas:
LIFTKAR PTR sulėtėja ir pradeda tarsi sunkiau veikti. Nepatyrusius prietaiso operatorius įspėja
LED lemputė: jeigu reikia įkrauti bateriją, LED pradeda mirksėti pakaitomis raudona ir žalia
šviesa, taip pat skleidžiamas įspėjamasis signalas su pertrūkiais.
Nenaudokite vikšrinio laiptų kopiklio, jeigu jam veikiant girdėti neįprastas garsas ir (arba) juntama
vibracija. Tada kreipkitės į įgaliotą specialistą, kad patikrintų prietaisą.
LIFTKAR vikšrinis laiptų kopiklis laikomas ir naudojamas vadovaujantis tam tikromis taisyklėmis:
nelaikykite vikšrinio laiptų kopiklio aukštoje temperatūroje, pavyzdžiui, tiesioginėje saulės šviesoje,
taip pat ypač drėgnose vietose, pavyzdžiui, šalia pirties arba lietuje, nes dėl perkaitimo jis gali
sugesti. Taip pat nelaikykite vikšrinio laiptų kopiklio labai žemoje temperatūroje, žemiau 5 °C.
Nesinaudokite prietaisu, jeigu netoli yra jautri medicinos įranga.
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(2) GAMINIO APRAŠYMAS

GALVOS
ATRAMA*
GALVOS
ATRAMA*

NEĮGALIOJO VEŽIMĖLIO LAIKIKLIS
NEĮGALIOJO VEŽIMĖLIO LAIKIKLIS

RANKENA
RANKENOS
BLOKAS
PRILAIKYMO SVIRTIS

PAGRINDO
BLOKAS
PAGRINDAS

* papildoma detalė
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VALDIKLIAI RANKENOS BLOKE

NUGAROS ATLOŠO PAGALVĖLĖ*

PRILAIKYMO VARŽTAS

VALDIKLIAI PAGRINDO BLOKE

ATLENKIAMI NEĮGALIOJO
VEŽIMĖLIO LAIKIKLIAI*
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VALDIKLIAI RANKENOS BLOKE
11

ĮJ./IŠJ.

AUKŠT/ŽEMYN

LED

AVAR. SUSTABDYMAS

ĮJUNGTI/IŠJUNGTI (ON/OFF), AUKŠTYN/ŽEMYN (UP/DOWN)
Jeigu LIFTKAR PTR išjungtas, įjunkite jį paspausdami šį mygtuką. automatiškai LIFTKAR PTR
įjungiamas režimas AUKŠTYN.
LED dega žaliai.
Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte režimą ŽEMYN. LED mirksi žaliai.
Nuspauskite šį mygtuką ir palaikykite (apie 2 sekundes), norėdami išjungti LIFTKAR PTR. Jeigu
prietaisas nenaudojamas maždaug 5 minutes, jis, taupydamas baterijos energiją, išsijungia
automatiškai.

LED
Dega žaliai, kai įjungtas režimas AUKŠTYN.
Mirksi žaliai, įjungtas režimas ŽEMYN.
Tampa raudona, jeigu laiptai per statūs (36–40°). LIFTKAR PTR greitis automatiškai sumažėja.
Užsidega raudona lemputė ir girdėti įspėjamasis signalas, jeigu viršijama leistina prietaiso
apkrova arba laiptai pernelyg statūs. Prietaisas sustoja.
Mirksi raudonai ir žaliai ir girdėti įspėjamasis signalas, kai baigia išsieikvoti baterija.
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AVARINIS SUSTABDYMAS
Sustabdo LIFTKAR PTR vikšrinį laiptų kopiklį.
Iš naujo nustatykite avarinį sustabdymą patraukdami arba pasukdami jungiklį.

VALDIKLIAI PAGRINDO BLOKE
1

RAKTAS (KEY)
Raktas apsaugo LIFTKART PTR nuo neleistino naudojimo.

ĮJUNGTI/IŠJUNGTI (ON/OFF)
Ta pati funkcija, kaip ir rankenos bloke.

ĮSPĖJIMAS
Naudoti tik pakrovimo tikslu

(pvz., pakrauti į automobilį)

PAVARA (DRIVE)
Įjungia pavaros grandinę pasirinktu gabenimo laiptais režimu.

GREITIS (SPEED)
Iš anksto nustatyti jungikliai gabenimo laiptais greičiui pasirinkti.
I greitis .................... 5,5 m/min.
II greitis .................... 6,5 m/min.
III greitis .................. 7,5 m/min.
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(2) GAMINIO APRAŠYMAS
„LIFTKAR PTR“ DALYS
(PRISTATOMO GAMINIO KOMPLEKTACIJA)
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TECHNINIAI DUOMENYS | LIFTKAR PTR
Didžiausias krovinio svoris
(įskaitant neįgaliojo vežimėlį)

130 kg/160 kg

Mažiausias neįgaliojo vežimėlio
plotis: (rėmo viduje)

420 mm

Didžiausias nuolydis

35°

Bendras svoris

39 kg

Pagrindo bloko svoris
(kartu su baterijomis)

28 kg

Diapazonas

Iki 1000 žingsnių*

Minimalus išlaipinimo vietos
dydis

970 x 970 mm

* priklauso nuo viso gabenamo svorio

INDIKATORIAI IR VALDIKLIAI
PAGRINDO BLOKAS

RANKENOS BLOKAS

▪

Raktu valdomas jungiklis

▪

Įjungimo/išjungimo,
aukštyn/žemyn režimo
jungiklis (I/II/III)
Greičio selektorius I/II/III
Įjungimo į pastovią elektros srovę lizdas
Pagrindinis saugiklis

▪ Įjungimo/išjungimo, aukštyn/žemyn režimo
jungiklis
▪ Daugiafunkcis LED: baterijos būsena ir
nuolydžio kampas

▪
▪
▪

▪ AVARINIS SUSTABDYMAS
▪ Aktyvinimo mygtukas
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(2) GAMINIO APRAŠYMAS
PAGRINDINIAI MATMENYS

VAIZDAS IŠ ŠONO

1020
915

320

980
1385
1385
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VAIZDAS IŠ PRIEKIO

405
405
650
650
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(3) ĮJUNGIMAS
PIRMIEJI ŽINGSNIAI
1
(3.1) ĮKRAUKITE BATERIJĄ
Visiškai įkraukite 24 V/12 Ah bateriją, kuri
sumontuota pagrindo bloke. Priklausomai nuo
baterijoje likusio energijos kiekio, tai gali užtrukti
iki 6 valandų. Įkrovos lizdas yra pagrindo bloko
galinėje pusėje.

LIFTKAR PTR yra įmontuotas baterijos
įkroviklis. Įkraunant LED, esantis kairėje
prietaiso korpuso sienoje, rodo įkrovos lygį.
Oranžinė spalva: įkraunama.
Žalia spalva: įkrova baigta, baterijos
visiškai įkrautos.
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2a

(3.2) RANKENOS BLOKO ĮDĖJIMAS Į
PAGRINDO BLOKĄ IR UŽFIKSAVIMAS
Uždėkite U formos sankabą, esančią rankenos
bloko apatinėje pusėje, ant apvalaus atraminio
strypo, esančio pagrindo bloke (2a pav.).
Patikrinkite, ar sankaba tvirtai užsikabino už
atraminio strypo griovelių (2b pav.). Pasukite
rankenos bloką pirmyn ir atgal, taip palengvindami
sukabinimą.

2b
2b

(3.3) RANKENOS BLOKO FIKSAVIMAS
Pasukite rankenos bloką į darbinę padėtį.
Spyruoklinė prilaikymo svirtis įsijungia automatiškai.
Be to,2aprilaikymo svirtį vietoje laiko apsauginis
fiksatorius.
ĮSPĖJIMAS

Prieš naudodami vikšrinį laiptų kopiklį
visada patikrinkite prilaikymo svirties
padėtį. Apsauginis fiksatorius turi būti
prijungtas.
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4a
4a

(3.4) RANKENOS BLOKO ATKABINIMAS
Pastumkite į priekį apsauginį fiksatorių
(4a pav.), tada patraukite prilaikymo svirtį atgal
į apatinę šoninę padėtį (4b pav.).

4b
4b

(3.5) RANKENOS BLOKO NUĖMIMAS
Pasukite rankenos bloką į priekį ir lengvai
patraukite aukštyn. Pasiekus įspraudos vietą,
rankena atsilaisvina savaime.
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(4) VALDYMAS
(1) NEĮGALIOJO VEŽIMĖLIO PRITVIRTINIMAS
1

1

(4.1.1) UŽKELKITE NEĮGALIOJO VEŽIMĖLĮ ANT
VIKŠRINIO LAIPTŲ KOPIKLIO
Užstumkite neįgaliojo vežimėlį išilgai pagrindo
bloko centrinės linijos, kol vežimėlio padangos
palies vežimėlio atramą (1 pav.).

22

(4.1.2) PALENKITE RANKENOS BLOKĄ
LINK NEĮGALIŲJŲ VEŽIMĖLIO
Atlaisvinkite rankenos bloką ir lenkite jį link
neįgaliųjų vežimėlio, kol rankenos blokas bus
beveik vertikalioje padėtyje (lygiagrečiai neįgaliųjų
vežimėlio nugaros atlošui).

LIFTKAR® PTR │19
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33
(4.1.3) SUREGULIUOKITE NEĮGALIŲJŲ
VEŽIMĖLIO LAIKIKLIO PADĖTĮ
Sureguliuokite neįgaliųjų vežimėlio laikiklio
padėtį, kad jis būtų tiesiai po vežimėlio
rankenos sulenkimu.
Patraukę abu fiksuojančius kaiščius, galite
pakoreguoti laikiklio vertikalią padėtį pagal
neįgaliųjų vežimėlio aukštį.

4
(4.1.4) NEĮGALIŲJŲ VEŽIMĖLIO
PRITVIRTINIMAS
Sureguliuokite dviejų šoninių blokų padėtį (į kairę
ir į dešinę nuo laikiklio) ir užfiksuokite juos,
priverždami du rankinius varžtus.
Sureguliuokite galvos atramą ir pasukite rankenos
bloką atgal į darbinę padėtį.
Atlikdami šiuos veiksmus, laikykite abi rankas ant
rankenos bloko ir tuo pačiu metu pėda spauskite
galinę prilaikymo svirtį, kad ji būtų priekinėje
kraštinėje padėtyje. Užsiblokuoja apsauginis
fiksatorius.

PASTABA
Patikrinkite, ar apsauginis fiksatorius
užblokuotas tinkamai.
Aktyvinkite neįgaliųjų vežimėlio stabdžius!
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ĮSPĖJIMAS
Niekada nepalikite gabenamo asmens šioje
padėtyje be priežiūros.

(4) VALDYMAS
(2) GABENIMAS LAIPTAIS
11
(4.2.1) ĮJUNGIMAS
Įjunkite vikšrinį laiptų kopiklį raktu ir mygtuku
įjungimo/išjungimo mygtuku (ON/OFF).
Prietaisas automatiškai nustatytas judėti
AUKŠTYN. LED nuolat dega žalia šviesa.

2a
2a

(4.2.2) JUDĖJIMAS AUKŠTYN
Pastatykite vikšrinį laiptų kopiklį taip (2a pav.),
kad jis būtų 90° kampu laiptų atžvilgiu.

2b

Visą laiką tvirtai abiem rankomis laikykite
rankenos bloką. Krypties jungiklį, esantį
rankenos bloke, įjunkite į padėtį AUKŠTYN (UP)
(2b pav.). LED nuolat dega žalia šviesa.
Stovėkite už vikšrinio laiptų kopiklio rankenos
bloko, kaip mokymo metu parodė įgaliotas
specialistas.
Paspauskite
aktyvinimo
mygtuką, esantį ant dešiniosios rankenos (2c
pav.).

2c
2c
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ĮSPĖJIMAS
Niekada nenaudokite LIFTKAR PTR ant laiptų, kurių nuolydis didesnis kaip 35°.
Gabendami prietaisą laiptais visada laikykite rankenos bloką abiem rankomis.
Visada stumkite prietaisą laiptais 90° kampu (prietaiso padėtis pakopų atžvilgiu).
Integruotas kampo jutiklis (kampo LED signalas) veikia tik kaip jutiklis ir neatlieka saugos
užtikrinimo funkcijos.

(4.2.3) VIRŠUTINĖS PAKOPOS PASIEKIMAS
Sustabdykite vikšrinį laiptų kopiklį iškart, kai
šonuose esantys ženklai STOP pasiekia
viršutinės pakopos kraštą (3 pav.).
Dabar pamažu lenkite vikšrinį laiptų kopiklį atgal,
kol vikšrai atsirems į išlaipinimo vietos grindis. Vėl
paspauskite aktyvinimo mygtuką. Prietaisas
užbaigs gabenimo veiksmą, užvažiuodamas ant
išlaipinimo vietos.

4

(4.2.4) JUDĖJIMAS ŽEMYN
Pastatykite vikšrinį laiptų kopiklį 90° kampu laiptų
atžvilgiu taip, kad keleivis būtų nukreiptas į laiptus.
Krypties jungiklį, esantį rankenos bloke, įjunkite į
padėtį ŽEMYN (DOWN) (4 pav.). LED mirksi žalia
šviesa.

ĮSPĖJIMAS
Prieš pradėdami naudoti prietaisą,
pastatykite jį 90° kampu laiptų atžvilgiu.
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Laikykite tvirtai abiem rankomis rankenos bloką ir
paspauskite aktyvinimo mygtuką, kad vikšrinis laiptų
kopiklis pradėtų judėti link laiptų, kol šonuose
esantys ženklai STOP pasieks viršutinės pakopos
kraštą. Sustabdykite prietaisą ir abiem rankomis
palenkite rankenos bloką į priekį, kol prietaiso vikšrai
palies pakopas. Tada paspauskite aktyvinimo
mygtuką ir toliau leiskitės laiptais žemyn.

(4) VALDYMAS
(2) GABENIMAS LAIPTAIS
55
(4.2.5) SAUGOS PATIKRA
Nors vikšriniame laiptų kopiklyje įmontuotą
nuolydžio
kampo
įspėjamasis
LED,
rekomenduojame tiksliai patikrinti laiptų nuolydį,
prieš pirmą kartą gabenant jais

(3) NEĮGALIŲJŲ VEŽIMĖLIO NUĖMIMAS
1a

(4.3.1) ATLAISVINIMAS
Atlaisvinkite apsauginį fiksatorių (1a pav.) ir
pastumkite prilaikymo svirtį į galinę padėtį (1b
pav.).
Atsargiai pasukite rankenos bloką link neįgaliųjų
vežimėlio, kol vežimėlis pasieks žemę, o
rankenos blokas bus vertikalioje padėtyje. Tada
atsukite rankinius varžtus ir ištraukite iš neįgaliųjų
vežimėlio nugaros atlošo į šonus abu prilaikymo
blokus.
1b
1b

PASTABA
Šią procedūrą atlikite tik ant horizontalaus
paviršiaus, atokiau nuo laiptų.
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(4) VIKŠRINIO LAIPTŲ KOPIKLIO NAUDOJIMAS
ANT LYGIŲ PAVIRŠIŲ
11
(4.4.1) JUDĖJIMAS LYGIAIS PAVIRŠIAIS

Laiptų kopiklio vikšrai pakyla taip, kad prietaisą
galima perstumti ant galinių kairiosios pusės ir
dešiniosios pusės ratų.

(4.4.2) PAGRINDO BLOKO FUNKCIJOS
Galinėje
pagrindo bloko pusėje yra šie valdikliai:
2a2a
- bendras įjungimo/išjungimo, aukštyn/žemyn režimo jungiklis;
- raktas;
- greičio selektorius.
Pagrindo bloką galima valdyti be rankenos bloko.
Norėdami pasinaudoti šia funkcija, turite nustatyti prilaikymo svirtį į apatinę kraštinę padėtį (2b pav.). Šis
darbo režimas yra skirtas tik pagrindo blokui pakrauti ir techninės priežiūros darbams atlikti.
Pagrindo blokas įjungiamas įjungimo/išjungimo mygtuku (ON/OFF). Įjungus pagrindo blokas jau
automatiškai nustatytas veikti režimu AUKŠTYN. Dar kartą paspaudus įjungimo/išjungimo mygtuką,
įjungiamas judėjimo ŽEMYN režimas. Paspaudus ir ilgiau palaikius įjungimo/išjungimo mygtuką pagrindo
blokas išjungiamas.
Greičio selektoriumi pasirinkite norimą iš trijų greičio nustatymų.
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(4) VALDYMAS
NUOLYDŽIO KAMPO JUTIKLIS
LIFTKAR PTR yra integruotas nuolydžio kampo jutiklis, kuris fiksuoja prietaiso nuolydį ant laiptų. Jeigu
laiptų kampas didesnis negu 35°, prietaisas sumažina važiavimo greitį, o rankenos bloke esantis LED
nuolat šviečia raudonai. Jeigu laiptų kampas ypač didelis, prietaisas sustoja (apie šią situaciją praneša
įspėjamasis signalas ir raudonas LED).
Šiuo atveju galima prietaisą labai lėtai nuleisti laiptais žemyn ir taip išeiti iš pavojingos zonos į
artimiausią išlaipinimo vietą.
Niekada nenaudokite prietaiso ant laiptų, kurių nuolydis didesnis negu 35°.
Integruotas nuolydžio kampo jutiklis neatlieka laiptų kampo tikrinimo funkcijos – tai turi atlikti prietaiso
naudotojas prieš pirmąjį laiptų kopiklio naudojimą.

ĮSPĖJIMAS APIE BATERIJOS BŪKLĘ
Baigiant išsieikvoti baterijai, rankenos bloke LED pradeda mirksėti raudona / žalia šviesa, taip pat
girdimas įspėjamasis signalas operatoriui. Po pirmojo signalo galima pavažiuoti 3–4 lygius.

REKOMENDACIJA DĖL BATERIJOS ĮKROVOS
Baterijoje esantiems švino gelio elementams priežiūros nereikia, jie nelaidūs dujoms ir įkraunami. Jų
eksploatavimo laikas labai priklauso nuo įkrovos/iškrovos ciklų skaičiaus. Galima iš dalies iškrauti švino
baterijas 1000 kartų, daugiau nei 200 kartų naudojant visą baterijos talpą, jei baterija niekada nėra
visiškai neiškraunama.
▪

Venkite visiškai išsikrauti bateriją. Įkraukite kuo dažniau.

▪

Švino baterijos gali savaime išsikrauti. Reikia prižiūrėti bateriją, kad visada būtų visiškai
įkrauta. Visiškai iškraunant bateriją trumpėja jos tinkamumo laikas. Švino gelio baterijos
tinkamos naudoti ilgai, jei reguliariai visiškai įkraunamos kuo greičiau po naudojimo. Todėl
baterija turi būti prijungta prie maitinimo laido po kiekvieno naudojimo.

▪

Pažeistas švinines-rūgštines baterijas gali pakeisti įgalioti SANO atstovai. Senos švino
baterijos yra visiškai perdirbamos ir nėra pavojingos atliekos. Jei baterijos tampa netinkamos,
jas galite pakeisti įgali SANO partneriai. Senos švino baterijos yra visiškai perdirbamos ir jų
nereikia utilizuoti.

▪

Geriausia įkrovos temperatūra 20–25 °C. Per didelė arba per maža temperatūra paveiks
baterijos talpą.

PASTABA
Jei baterija ne visiškai įkrauta arba staiga
išsikrauna, LIFTKAR PT ne tik lėtėja, bet ir mažėja
jo pajėgumas. Tai reiškia, kad perkrovos režimą
galima pasiekti net ir esant palyginti nedidelei
apkrovai.
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APSAUGINĖS PAVAROS SISTEMA
Apsauginės pavaros sistema sumontuota kairėje pagrindo bloko pusėje
(1 pav.). Netikėtai sugedus prietaisui (pvz., dėl techninio defekto,
nutrūkus elektros maitinimui), ši sistema leidžia operatoriui rankiniu
būdu nugabenti prietaisą laiptais žemyn į artimiausią išlaipinimo
vietą. Patraukus apsauginės pavaros laidą, rankiniu būdu atjungiami
elektromagnetiniai stabdžiai ir prietaisas LIFTKAR PTR, veikiamas
savo svorio (neįgaliųjų vežimėlis ir žmogaus svoris), pradeda judėti
laiptais žemyn.

1

DĖMESIO
Prieš aktyvindami apsauginės pavaros sistemą, visada nuspauskite avarinio sustabdymo
mygtuką ir ištraukite raktą.
Saugumas yra svarbiausia: prireikus pasinaudoti apsauginės pavaros sistema, pasirūpinkite, kad
šalia būtų antras žmogus (padėjėjas), kuris aktyvins apsauginės pavaros sistemą.
Patraukus apsauginės pavaros laidą (tą padaro padėjėjas) ir paspaudus žemyn rankenos bloką
(tą padaro operatorius), prietaisas pradeda judėti.
Prietaisą galima bet kada sustabdyti, patraukus apsauginės pavaros laidą.
Nugabenkite prietaisą iki artimiausios išlaipinimo vietos.
Pasinaudojus apsauginės pavaros sistema, LIFTKAR PTR turės patikrinti įgaliotas SANO
partneris, atlikdamas išsamią saugos patikrą.
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(5) VALYMAS IR UTILIZAVIMAS
VALYMAS IR DEZINFEKAVIMAS
Mūsų devizas:
„ŠVARUS PRIETAISAS JUDA SKLANDŽIAU.“
Visiškai pakanka valyti prietaisą buitinėmis valymo priemonėmis.
Nenaudokite aukšto slėgio valymo prietaisų ir pan.
Prireikus paviršių galima nuvalyti su prekyboje esančiomis įrenginių dezinfekavimo
priemonėmis, kurių sudėtyje yra alkoholio (pvz., „Sagrotan®“).

UTILIZAVIMAS
LIFTKAR PTR vikšrinis laiptų kopiklis yra tvirtas ir ilgalaikis gaminys. Nebetinkamo prietaiso dalys ir
kroviklis turi būti tinkamai utilizuoti.

Vikšrinio laiptų kopiklio sudėtyje nėra jokių kenksmingų medžiagų, jis tinkamas visiškai perdirbti.
Spausdintinės plokštės ir baterija turi būti perduoti specialistams perdirbėjams.
Neišmeskite baterijos kartu su buitinėmis atliekomis.
Gamintojas gali atlikti visus reikalingus vikšrinio laiptų kopiklio utilizavimo veiksmus ir pateikti
sąskaitą už atliktus darbus.

PAKARTOTINIS NAUDOJIMAS | ĮSIGYTO NENAUJO PRIETAISO
NAUDOJIMAS
Prieš pakartotinai naudodami laiptų kopiklį arba prieš naudodami įsigytą nenaują prietaisą,
pasirūpinkite, kad specialistai atliktų jo saugos patikrą ir valymą pagal gamintojo nurodymus.
Visi naudotojai privalo turėti patvirtinimą, kad yra išklausę mokymus, kaip valdyti vikšrinį laiptų
kopiklį.
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(6) GARANTIJA IR KLIENTŲ
APTARNAVIMAS
VIKŠRINIO LAIPTŲ KOPIKLIO MODIFIKAVIMAS
Bet kokio pobūdžio modifikacijos yra draudžiamos; modifikavus prietaisą, gamintojo atsakomybė ir
garantiniai reikalavimai jam netenka galios.
Vikšrinio laiptų kopiklio modifikavimą gali atlikti tik gamintojas.

REKOMENDUOJA BENDROVĖ „SANO“!
Kad užtikrintumėte ilgą vikšrinio laiptų kopiklio tinkamumo laiką, rekomenduojame, kad šį
prietaisą nuolat reguliariai prižiūrėtų įgaliotas bendrovės SANO atstovas. Norėdami sužinoti
daugiau informacijos, kreipkitės į savo teritorijos SANO atstovą.
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(7) GARANTIJA IR ATSAKOMYBĖ
GARANTIJA
Visų modelių LIFTKAR PRT judėjimo laiptais bloko ir rankenos bloko garantinis laikotarpis 24 mėnesiai.
Baterijai suteikiama 6 mėnesių garantija. Abiem atvejais garantinis laikotarpis prasideda nuo produkto
perdavimo klientui dienos.
Garantija netaikoma toliau nurodytais atvejais:
▪
▪
▪
▪
▪

natūraliai nusidėvinčioms dalims;
gedimams, kurie atsirado naudojant prietaisą ne pagal paskirtį;
neleistinai modifikavus prietaisą ar jo priedus;
techninės priežiūros darbams, kuriuos reikia atlikti atsižvelgiant į nuolatinį prietaiso veikimą;
gedimams, kurie atsirado dėl netinkamo prietaiso valdymo ir (arba) naudojimo instrukcijos
nesilaikymo, dėl nelaimingų atsitikimų, taip pat gedimams, atsiradusiems dėl aplaidumo ar
prievartinio sugadinimo, gedimams, kuriuos sukėlė vanduo ar gaisras, nenugalimos jėgos
aplinkybės ir kitos priežastys, nepriklausančios nuo mūsų valios.

ATSAKOMYBĖ
Bendrovė „SANO Transportgeräte GmbH“, kaip gamintojas, neatsako už žalą, jeigu:
▪
▪
▪
▪
▪

LIFTKAR PTR naudojamas ne pagal paskirtį;
LIFTKAR PTR techninės būklės reguliariai (bent kartą per dvejus metus) nepatikrina SANO ar
kuris nors iš jos įgaliotų specialistų;
nesilaikoma šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų;
LIFTKAR PRT sumontuotos arba pritvirtintos ne bendrovės SANO dalys;
išimtos originalios dalys.
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(8) ATITIKTIES DEKLARACIJA
„SANO Transportgeraete GmbH“ prisiima visą atsakomybę pareikšdama, kad LIFTKAR laiptų kopiklis
atitinka šiuos pagrindinius reikalavimus:
Direktyvos dėl medicinos prietaisų 93/42/EEB, I priedą;
Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2004/108/EB;
Mašinų direktyvos 2006/42/EB IIA priedo sveikatos ir saugos technines sąlygas.
Bet kokie gaminio pakeitimai, padaryti be mūsų išankstinio sutikimo, daro šią deklaraciją negaliojančia.
Atitinkami standartai
EN 12182
DIN EN ISO 14971
DIN EN 1041

Pagalbinės priemonės neįgaliesiems. Bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai
Rizikos analizė
Gamintojo pateikiama informacija
+ 1 Priedas apie medicinos gaminį

ISO 7176-23

Neįgaliųjų vežimėliai, 28 dalis. Reikalavimai ir bandymo metodai, taikomi laiptų
kopikliams

ÖNORM EN 12100 Įrangos sauga: sąvokos, bendrieji konstrukcijos principai
DIN EN ISO 13485 Medicinos gaminiai: kokybės vadybos sistemos
DIN EN ISO60601-1-6 Medicininė elektros įranga, 1-1 dalis. Bendrosios rekomendacijos dėl saugumo;
papildomas standartas: Reikalavimai dėl medicininių elektros sistemų saugumo.
DIN EN 62366

Medicinos prietaisai. Tinkamumo naudoti pritaikymas medicinos prietaisams;

EN 980

Medicinos prietaisų ženklinimo simboliai
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(9) PASTABOS
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Modelis
Serijos Nr.
Pagaminimo data
Pirkimo data
Pardavėjas
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UAB „Dianeta“

SANO Transportgeraete GmbH
Am Holzpoldlgut 22
4040 Lichtenberg/Linz
Austrija
Tel. +43 7239 / 510 10, faksas +43 7239 / 510 10 14, office@sano.at
www.sano.at

SANO Deutschland GmbH
Bahnhofstrasse 5
Geigelsteinstraße 10
Vokietija
Tel. +49 8033 / 308 96 0, faksas +49 8033 / 308 96 17, info@sano-treppensteiger.de
www.sano-treppensteiger.de
_
SANO UK Powered Stairclimbers Ltd.
Bristol Court, Betts Avenue
Martlesham Heath
Ipswich, Suffolk / IP5 3RY, Anglija
Tel. +44 1473 / 333 889, faksas +44 1473 / 333 742, info@liftkardirect.com
www.liftkardirect.com
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