aerolight
Bruksanvisning

Designed & Manufactured
in the UK.

Modeller: AE90, AE120, AE150, AE180, AE210
Före användning
● Öppna förpackningen och kontrollera att rampen ej blivit skadad vid transporten. Spara
förpackningen för framtida bruk. Till exempel vid service eller garantiärenden.
● Läs bruksanvisningen noggrant innan första användandet.
● Spara brukanvisningen för framtida bruk.
● På varje ramp finns en etikett som beskriver rampens maximal belastningsvikt samt modell
och serienummer.
Användning
1. Bära rampen: Bär alltid rampen i båda handtagen.
2. Kontrollera att både den övre och den nedre platsen där rampen skall användas är stabil och
säker.
3. Kontrollera att rampen är tillräckligt lång för platsen den skall användas samt bara ligger an
med sin övre och nedre anslutning.
4. Placera rampen i stängt läge enligt bild A med dess övre anslutning vilande på det övre
planet. Justera så att rampen ligger an rakt och stabilt.
5. Öppna och fäll ut rampen helt. Se bild B och C.
6. Om rampen känns svår eller tung att fälla ut. Använd handtagen enligt bild D som hjälp och
tryck isär rampdelarna.
7. Kom ihåg att alltid kontrollera att rampen inte har flyttat sig eller ligger snett.
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Underhåll
● Om rampen blir skadad eller känns onaturligt hal så får den inte användas. Kontakta
Kvistberga eller din återförsäljare för råd i frågan.
● Rampen kan rengöras med vanliga rengöringsmedel och vatten. Låt rampen torka ordentligt
innan nästa användning.
Garanti
● Rampen omfattas av 2 års garanti för tillverkningsfel. .
● Garantin påverkas om rampen används på ett felaktigt sätt.
● Den här rampen är ej designad eller tillverkad för fast montering.
● Förändring av eller reparation utförd utav annan än tillverkaren påverkar också garantin.
● Ramper som saknar etikett med serienummer omfattas ej av garantin. Tillverkaren och
Kvistberga tar inte ansvar för en sådan ramp.
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