DRIVE-IN
BRUKSANVISNING inkl. info om
skötsel, rekonditionering och återvinning

Ramp

Dok: BRU-DI SV-0005-2.0
Ändrad: 2021-11-23
Giltig från: 2021-05-21

Ändring från tidigare version: Nya bilder inlagda

Art nr
DI1040, DI1080, DI1120, DI2080, DI2125

7350066094004, 7350066094011, 7350066094028, 7350066094035, 7350066094042

Det här är en medicinteknisk produkt, Klass I. De är CE-märkta i enlighet med MDR 2017/745.
Kvistberga Group AB följer gällande arbets- och miljölagstiftning.
Vid frågor gällande din produkt eller om något oförutsett inträffat är du välkomna att kontakta oss på
Kvistberga Group AB.
Läs noga igenom bruksanvisningen och ev. varningstexter innan du använder produkten. PDFversioner av våra bruksanvisningar går att hitta på vår hemsida, www.kvistberga.se .
Vi förbehåller oss rätten för ändringar i denna Bruksanvisning och dess innehåll.

Max belastning:
250 -300 kg

Garanti: 2 år
Skador som uppstår på grund av oaktsamhet som att rampen inte hanterats i enlighet
med denna bruksanvisning omfattas ej av garantin.

Tillräcklig kompetens för att säkert kunna använda denna produkt uppnås genom att noga
läsa igenom denna bruks- och skötselanvisning innan produkten tas i bruk
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Användning
Ramper är avsedda att användas vid transport/förflyttning av funktionsnedsatta personer sittandes i
rullstol (manuella eller elektriska), enbart rullstolar, rollatorer etc. Ramper möjliggör förflyttning vid
nivåskillnader såsom exempelvis trappor och trösklar med eller utan hjälp från assistent. Ramperna
kan användas såväl utomhus som inomhus.
Säkerhet
•
•
•
•

Använd INTE ramper från Kvistberga Group till någonting annat än till personförflyttning.
Kontrollera rampen regelbundet och säkerställ att det inte finns några skador eller
förslitningar.
Ramperna får endast användas/monteras på det viset som beskrivs i den här
bruksanvisningen, all annan användning är förbjuden.
Ramperna får inte på något vis modifieras eller ändras från sitt ursprungliga utförande, all
modifiering/ändring medför att produkten inte längre är CE-märkt och ansvaret för produkten
övergår helt och hållet till den som utfört ändringen.

Installation och innan första användning
Kontrollera att inga skador har uppstått på rampen under transporten. Vid synbar skada på produkten
eller emballaget ska detta omedelbart anmälas till chauffören. För bedömning av skadan kontakta
Kvistberga Group AB alternativt din återförsäljare. Produkten får inte användas förrän skadan
reparerats alternativt om Kvistberga bedömt att produkten ändå är säker att användas.
Material
Strängpressad aluminium, ändbeslag i plast och fästbeslag i stål (skruv o mutter).
Lagring
Lagra ramperna inomhus och håll dem rena. Lagra inte ramperna i temperaturer över 70°C då detta
kan skada plastbeslagen.
Rekonditionering
Ramperna ska hållas rena från smuts och snö så att greppet i åkytan bibehålls. Ramperna kan
rengöras med alla på marknaden kända rengöringsmedel och kan med fördel tvättas med
högtryckstvätt vid behov.
Stödben, räcken, skarvar och skruvar kontrolleras löpande 1 gång/år. Vid behov, justera stödben och
dra åt skruvar. Denna kontroll/justering behöver ej göras av fackman.
Återvinning
Ramperna är återvinningsbara.
Separera metall från plast och lämna till närmaste återvinningsstation.

Vid skada eller tillbud
Vid skada eller tillbud ska detta omedelbart meddelas oss. Vid allvarligt tillbud ska detta också
rapporteras till Läkemedelsverket. Om tillbudet inte är allvarligt men frekvent och ständigt
återkommande ska även detta meddelas oss och rapporteras till Läkemedelsverket.
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Installation av single ramp
Placera rampen med den vinklade ytan på den övre nivån och fixera den nedre delen av rampen, om
möjligt, för att undvika oönskad förflyttning.

Installation av 2-delade ramper
Placera rampen med den vikbara delen på den övre nivån och fixera den nedre delen, om möjligt, för
att undvika oönskad förflyttning. Justera ställskruvarna för att få en så flack lutning som möjligt.

Max belastning, se märkning på rampen!
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