


PERFOLlGHT Bruksanvisning. SVENSKA 
Vikbara & teleskopiska modeller. 

• 	 Kontrollera att inga skador har uppstått på ramperna under trans
porten. Om emballaget är skadat och detta misstänks så skall det 
omedelbart rapporteras till transportbolaget. Ramperna skall gå lätt 
att vika ut och ihop, respektive dra ut och skjuta ihop. 

• 	 Läs noga igenom bruksanvisningen och varningstexter innan du 
använder ramperna. Spara bruksanvisningen för framtida behov. 

, .. -: .• 	 På varje ramp finns en dekal som anger med vilken maximal last 
ramperna får belastas. Maxiasten är angiven per styck. Ett par 
ramper kan alltså belastas med dubbla vikten, detta 
ning att vikten är jämnt fördelad. 

• 	 Maxiasten per ramp anges med detta tecken: 

• 	 Dekalen anger också vilken högsta nivåskillnad rampema är lämpli
ga för. Ta det försiktigt, och använd ramperna ~ 
med gott om döme. 
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• 	 Rekommenderad maxhöjd anges med detta tecken: . 

• 	 OBS Rampen får bara fällas ut när den nedre änden vilar mot mar
ken. Annars kan allvarligt skada hända på både ramp och person. 

• 	 Ställ ner rampen på marken med transportsäkringen och handtagen 
vända uppåt. Vik ut den vikbara delen. Frigör transport-säkringen på 
den teleskopiska delen. Drag sedan ut den teleskopiska delen till 
önskad längd. Placera ramperna med "läppen" stadigt vilande på 
det övre planet. Läppen är på undersidan försedd med halkskydds
matta för att förhindra att ramperna halkar på underlaget. Iakttag 
dock försiktighet vid användandet så att ej någon del på rullstolen 
hakar fast och drar med sig ramperna. Avståndet mellan ramperna 
bör anpassas så att rullstolens hjul åker mitt på rampernas bredd. 

• 	 Vid transport skjut först ihop rampen sedan vik den till transport
Iängd, stäng transportsäkringen och bär i båda handtagen. 

• 	 Skulle en skada uppstå på ramperna får de ej användas förrän ska
r

dan reparerats av fackman. 

Garanti 


• 	 Garantitiden är 2 år. Skador som uppkommit pga oaktsamhet. Som 
att rampen ej hanterats enligt ovan nämnda beskrivning ersätts ej. 


Skötsel och rekonditionering 


• 	 Ramperna skall hållas rena från smuts och snö så att greppet i åk
ytan bibehålls. Ramperna kan rengöras med alla på marknaden 
vanliga rengöringsmedel. Högtryckstvätt rekommenderas. 

Demontering och källsortering 	 D 

• 	 Allt ingående material är till 100% återvinningsbart. Demontera alla 
plastdetaljer och lämna dessa för återvinning av hårda plast. Alumi
niumdelarna lämnas som metallskrot. 
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