Bruksanvisning
Aluminiumramper quick2go

Läs denna bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter noga och kontrollera rampen innan du börjar använda quick2go
ramp.
ANVÄNDNING
quick2go aluminiumramp tillåter obehindrad passage av rullstolar och elrullstolar, samt fyrhjulingar och
åkgräsklippare enkel lastning vid förhöjda platser, exempelvis trappor eller lutningar på fordon. Rampens stödyta är
special perforerad för att erbjuda en säker och halkfri yta för hjul. I rampens sidor finns kanter som förhindrar
föremålet att glida i sidled.

TEKNISKA UPPGIFTER
Material:

eloxerad aluminium

Design:

Product RAMPER-T1 är ett stycke, ej förlängdbar modellen.
Produkt RAMPE-T2 är 2-del förlängdbar modellen.
Produkt RAMPE-T3 on 3- del förlängdbar modellen.
Produkt RAMPE-T2/T3 är kompakt förlängdbar modellen.

Produktförpackning 1 par

RAMPE-T1
RAMPE-T2
RAMPE-T3
RAMPE-T2/3

Vikt/st
(kg)

Vikt/par(kg)

lastförmåga
/st (kg)

lastförmåga
st/par(kg)

Min längd
(cm)

Max längd
(cm)

Max höjd
(cm)

Ramppens
bredd (S)
(cm)

Sid
kanternas
(H) (cm)

3,4
6,5
9,3
6,8

6,8
13,0
18,6
13,6

150
150
130
130

300
300
260
260

110
110
110
87

110
200
285
200

20
40
60
40

21
19,5
18
18

5
5
5
5
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SKYDDSINFORMATIONSBLAD
- Observera den maximala lastkapacitet på ramper, rampens bredd (S), den tillåtna höjden av barriären och
förhindrets profilhöjd.
- Se till att rampens monterings underläget är lämpligt. Halkfri bottenyta av rampen ska ställas jämnt mot
ytan.
- Ramper är endast avsedda för måttlig hastighet, kraftig acceleration och bromsning bör undvikas.
- Lasten ska vara jämnt på båda ramp par.
- Var mycket försiktig när du använder rampen är minusgrader, snö och blöta vädret.
ANVÄNDNING
Förlängning av rampen
-

Öppna transportlåsningen.

-

-

Håll i handtaget på rampen när den är i horisontella läget
och öppna låsningen.
Dra ut rampens rörliga delar utåt i horisontell riktning.
 Utan låsning är delarna rörliga!
 Öppna aldrig låset när rampen är i upprätt läge!
Utdragning av rampen helt rekommenderas.

-

Ställ rampens vinklat ända och gummibelagd undersida på en fast yta

.

Lämpliga användnings plattformar
-

När du ställer rampen till platsen där ytan är kantig, måste rampens halkfri yta ställas mot den noggrant och
säkerställa att den sitter fast ordenligt.
 När rampen är monterad i ett fordon måste dess fastsättning säkerställas!
 Stabil och fast installation ska garanteras!

-

Rampen måste monteras på halkfri och marken under den skall vara platt
Båda delarna av rampen måste monteras parallellt och på samma höjd

.
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-

Kontrollera avståndet av ramperna att den motsvarar användningen
.
Var uppmärksam på den maximala arbetshöjden av rampen (se tabell).
Om du använder en rullstol utan hjälp, så att rullstolen endast kommer att drivas av din egen kraft, kan inte
tabellens uppgifter tillämpas. I detta fall for sitthöjden i förhållande till längden på rampen vara högst 1: 7
(se sidan 4).

MONTERING AV RAMPEN
-

Rengör smuts och skräp från rampen
Ta rampen och tryck delarna ordentligt ihop.

-

Vrid låsspaken för att låsa rampen

.
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MAXIMAL HÖJD FÖR HINDRET:
a) Elektriska rullstolar eller rullstolar med assistent
Max. RAMPE-T1: 110
RAMPE-T2: 200
RAMPE-T3: 285
RAMPE T2/3: 200

max. höjd

ramplängd:

b) Elektriska rullstolar eller rullstolar utan assistent (1:7)
ramplängd:
max. höjd

RENGÖRING
– Aluminiumramp rengörs med en fuktig trasa, svamp eller borste. Använd inga kemikalier för
rengöringen.
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RAMPENS ANVÄNDINGSTID OCH UNDERHÅLL
Aluminiumramp har inte en begränsad livslängd och kräver inget speciellt underhåll.
Plastdelar kan skadas eller aluminiumdelar kan bli böjda för felaktig användning. Plastdelar måste
kontrolleras att de är korrekta efter varje användning. En defekt produkt bör inte användas! Nya
plastdetaljer finns hos din återförsäljare.
Använd inte smörjmedel eller lösningsmedel på rampen.

CE-MÄRKNING
Denna produkt tillhör CE kategori 1, EU rådets direktiv 93/42 / EEG om medicintekniska produkter. Krav på
överensstämmelse kan laddas ner från tillverkarens webbsidor:
www.rolko.com.
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