
Моторен лифтер за инвалидни колички 

Dragon DW-11C 



Продуктово описание 

1. Контролен панел

2. Дръжка за управление

3. Регулиращо заключване за гърба на количката

4. Задна дръжка

5. Вериги за придвижване

6. Регулируеми носачи за поставяне на колелата

7. Задни колела със спирачка

8. Винт за заключване

9. Универсални колела

10.Товарен палет

11.Мотор
12.Предпазен колан за инвалидна количка или друг

товар
13.Контролер
14.Батерия



Модел DW-11C 

Продуктов размер(Д*Ш*В) 77*70*160 см 

Сгънат размер (Д*Ш*В) 122*51*16,5 см 

Размер на опаковка (Д*Ш*В) 130*56*18 см 

Товарен лимит 200 кг 

Нетно тегло 24 кг 

Бруто тегло 40 кг 

Мощност на мотора 120w 

Изходно напрежение 20-29,4v

Волтаж на мотора 110-240v

Ампераж на мотора 13,9A 

Напрежение на батерията 24v 

Експлоатационен живот 3-5 години

Ъгъл на веригите Ъгълът на веригите е с три 
позиции на регулиране, подходящи
за различни подови настилки 



Технически характеристика на лифтера 

1. Лифтерът се използва предимно от болнични заведения,

спешни центрове, линейки и семейства с човек, използващ

инвалидна количка.

2.Основното предназначение е да превозва пациенти с

инвалидна количка по стълби, като може да се управлява

само от един човек.

3. Уникална и удобна носеща структура, безопасна при

използване.

4.Частите на лифтера са направени от здрава,

висококачествена алуминиева сплав.

Приготвяне на лифтера за ползване 

Проверете заряда на батерията 

1. Завъртете ключа за батерията по часовниковата стрелка

2.Натиснете червения бутон и ако батерията има заряд,

зелените лампички ще светнат

● 1 лампичка = 30% заряд

● 2 лампички = 50% заряд

● 3 лампички = 100% заряд



Зареждане на батерията 

1. Отвъртете кабела за свързване на батерията с мотора

обратно на часовниковата стрелка

2. Свържете захранващия кабел към батерията и я заредете



3. Когато заредите батерията, премахнете захранващия кабел

от устройството и сложете обратно другия кабел

4. Батерията, когато се зарежда, може да бъде свалена от

устройството

Приготвяне на устройството преди употреба 
1. Разгънете устройството



2. Повдигнете дръжката за управление, като завъртите

червения ключ по часовниковата стрелка. Тя може да се

фиксира на две нива, в зависимост от височината на

ползвателя.

3. Разгънете веригите като натиснете долната червена

дръжка по посока на стрелката. Това ще освободи

заключващият механизъм на веригите.



4. Дръпнете ръкохватката на веригите, докато не останат в

заключена позиция.

Управление на спирачките 

Натиснете с крак червеното капаче на спирачния механизъм 

за да пуснете спирачките. 



Регулиране на устройството спрямо количката 

1. Носачите на колелата могат да се регулират и да се

фиксират на нужната ширина.

2. За да фиксирате рамките на инвалидната количка, с

едната ръка развийте черния винт, а с другата дръпнете

плъзгача навън, докато се нагласи на нужната ширина.



3. Нагласете ключалката спрямо ширината на инвалидната

количка и я фиксирайте. Тя може да се движи наляво и

надясно.

4. Нагласете ключалката да обхване рамката на инвалидната

количка



Управление на мотора 

1. Завъртете ключа по часовниковата стрелка. Трябва да

светне червената лампичка на батерията.

2. Включете контролните бутони, като натиснете червения

спусък

а) I = Включване

б) O = Изключване

Натиснете жълтия бутон, за да придвижите устройството

напред.

Натиснете зеления бутон, за да придвижите устройството

назад.

При използване на устройството за придвижване на хора над

100кг., е желателно придружителите да са двама.



Изкачване на стълби 

Обезопасете количката и човека в нея. Застанете зад 
устройството и го приближете до стълбите. Веригите трябва 
да застанат до ръба на първото стъпало, след което можете 
да приложите сила върху дръжката в посока надолу, за да 
легнат веригите върху стъпалата. Натиснете копчето „UP“ и 
започнете изкачването. Операторът върви с гръб срещу 
стъпалата, а устройството го следва. Когато веригите стъпят 
на площадка задръжте дръжката на около 30 градуса наклон и 
изминете около 50 см по площадката. Това изискване е 
необходимо за да има достатъчно място, на което да стъпят 
колелата след като се отпусне дръжката напред.  

Слизане по стълбите 

Приближете устройството максимално близо до ръба на

площадката. Спрете и наклонете дръжката назад до около 30 

градуса. Натиснете „Down“ и задръжте ъгъла, докато веригите

легнат на стъпалата. Когато устройството вече докосне 

долната площадка, спрете и избутайте дръжката напред така

че устройството да легне на носещата платформа. 



Почистване 

Почистете лифтера и неговите части с чист парцал или мека 

гъба и топла сапунена вода, след което го подсушете. Не 

използвайте белина. Може да се използва и четка с твърд 

косъм, ако е нужно. 

Внимание:

Никога не оставяйте пациента сам на устройството за 

изкачване на стълби и винаги използвайте предпазните 

колани. 

Внимание:

Избягвайте рязката смяна на посоки, когато управлявате 

устройството, понеже има риск това да доведе до нараняване 

на пациента. 

Внимание: 

Неправилната поддръжка и експлоатация на устройството 

може да доведе до злополука. Използвайте уреда, както е 

описано в ръководството. 



ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА 

Dragon Industry (ZJG) Co.,Ltd е водещ доставчик на 
медицински и здравни продукти, обслужващи всички 
сегменти на пазара на здравеопазване, включително 
болници и клиники, старчески домове и заведения за 
дългосрочни грижи, частни медицински практики и др. 

Фирмата е специализирана в производството на средства 
за първа помощ. Разполага с повече от 100 разновидности 
на носилки за линейки, устройства за изкачване на стълби, 
носилки, военни носилки, шини/вериги за сцепление, 
одеяла за спешни случаи и др. 

Освен това фирмата предлага и болнични легла, 
операционни маси, посетителски столове, кушетки за 
преглед, медицински колички и др. 

Разумна цена, високо качество, навременна доставка, най-
добро обслужване, защото животи зависят от това. 




