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BRUKSANVISNING




PERFOLIGHT
Vikbara & teleskopiska modeller V30, E2/3, E3
Kontrollera att inga skador har uppstått på ramperna under transporten. 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. Maxlasten är
angiven per styck. Ett par ramper kan alltså belastas med dubbla vikten, detta under förutsättning att
vikten är jämnt fördelad.



Maxlasten per ramp anges med detta tecken:



Dekalen anger också vilken högsta nivåskillnad ramperna är lämpliga för. Ta det försiktigt, och använd
ramperna med gott omdöme.



Rekommenderad maxhöjd anges med detta tecken:



OBS Rampen får bara fällas ut när den nedre änden vilar mot marken. 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 halkskyddsmatta 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 transportlängd, stäng transportsäkringen och bär i
båda handtagen.
Skulle en skada uppstå på ramperna får de ej användas förrän skadan reparerats av fackman.






MAX
KG

Garanti
Garantitiden är 2 år. Skador som uppkommit pga. Oaktsamhet som att rampen inte hanterats enligt
ovan nämnda beskrivning ersätts inte.
Skötsel och rekonditionering
Ramperna skall hållas rena från smuts och snö så att greppet i åkytan bibehålls.
Ramperna kan rengöras med alla på marknaden vanliga rengöringsmedel.
Högtryckstvätt rekommenderas.
Demontering och källsortering
Allt ingående material är till 100 % återvinningsbart. Demontera alla plastdetaljer och lämna dessa för
återvinning av hårda plastmaterial. Aluminiumdelarna lämnas som metallskrot
Användning:
Ramper är medicintekniska produkter och är avsedda att användas vid transport/förflyttning av
funktionsnedsatta personer sittandes i rullstol (manuella eller elektriska), enbart rullstolar, rullatorer
etc. Ramper möjliggör förflyttning vid nivåskillnader såsom exempelvis trappor, trösklar eller bilar med
eller utan hjälp från assistent. Ramperna kan användas såväl utomhus som inomhus. All annan
användning är förbjuden.
VARNING!
Var försiktig när du fäller ut eller fäller ihop ramperna. Fingrar eller andra kroppsdelar kan klämmas
mellan rampens delar. Se upp för alla glipor/springor för att undvika skada.

USER MANUAL
PERFOLIGHT
Foldable and telescopic ramps. Art no. V30, E2/3, E3


Check that no damage has occurred to the ramps during transport. The ramps should be easy to fold out
and back again or extend and retract.



Read carefully through the instructions and warnings before you use the ramps. Keep the instructions for
future use.



Each ramp has a sign that states the maximum load the ramp may be used for. The Maximum load is for
each ramp. That is, a pair of ramps can take twice the indicated weight, assuming that the load is evenly
distributed. The maximum load per ramp is shown with this symbol:
MAX
KG



The sign also states the maximum level difference the ramps are suitable for. Take care and use the
ramps with good judgement. The recommended maximum height is shown with this symbol:



Place the ramps on the ground with the transport lock facing upwards. Fold out the foldable part. Release
the transport lock on the telescopic part. Then extend the telescopic part to the desired length. Place the
ramps with the flap resting firmly on the upper surface. The underside of the flaps has an anti-slip mat to
prevent the ramps from slipping on the surface. However, take care when in use so that no part of the
wheelchair catches on the edge and pulls the ramp along with it. The distance between the ramps should
be adjusted so that each of the wheelchair’s wheels passes along the centre of its corresponding ramp’s
width.
When transporting, retract the ramps and close the transport lock. Then fold in the third part. Always carry
the ramp by both it’s handles.
If the ramps are damaged in any way, they must not be used before they have been repaired. Please
contact your local dealer or Kvistberga for more information and spare parts.




Warranty/Guarantee
The guarantee is for 2 years. Damages to the ramp due to misuse or handling not described as earlier are not
covered by this guarantee.

Care and reconditioning
The ramps should be kept free from dirt and snow so that the grip of the load-bearing surfaces is retained.
The ramps can be cleaned with all normal types of cleaning agent. A high-pressure jet washer is recommended.

Disassembling and recycling
All included materials are 100% recyclable. Remove all plastic parts and deposit them for recycling of hard
plastics. Aluminium parts should be deposited as scrap metal.

Intended usage
Ramps are medical devices intended to be used only to assist transportation of disabled persons,
seated in wheelchairs or scooters. Ramps enable the passage of elevated points (f.e. Stairs, curbs,
car loading edges) with or without the assistance of a helper. Ramps thereby enable patients, sitting in
a wheelchair because of invalidity, to enter or leave buildings or cars, buses etc. The ramps can be
used as well inside as outside. Any other use is prohibited.
WARNING!
Be careful during folding/unfolding the ramp. Fingers or other body parts of a user or/and assistant
may be trapped between device’s elements. Pay attention to all gaps between parts to avoid injury.
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