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POUŽITÍ
Nájezdové rampy tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a
osoby se sníženou schopností mobility. Ulehčují překonání menší schodišťové nebo jiné
výškové bariéry a usnadňují tak např. naložení mechanického a elektrického vozíku nebo
skútru do auta.
POPIS
Lehká a skladná teleskopická třídílná duralová konstrukce je vybavena protiskluzovým
povrchem a umožňuje snadnou a pohodlnou manipulaci.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Délka rampy: 150 cm (A), 210 cm (B)
Šířka:25,8 cm
Výška: 6,5 cm
Hmotnost : 2x5 kg (A), 2x6,25 (B)
Nosnost: 120 kg
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před používáním ramp si pečlivě pročtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností
kontaktujte vašeho dodavatele.
Při manipulaci s rampou postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.
Nepřekračujte maximální nosnost ramp 120 kg.
OBSAH BALENÍ
Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny tři díly rampy.
ROZLOŽENÍ A INSTALACE RAMPY:
Pro rozložení rampy zamáčkněte aretační pojistku (A) a vysuňte zvolený díl do plné délky, až
pojistka sama opět zapadne. Lze vysunout pouze jeden, nebo oba díly, čímž lze dosáhnou
délky až 150 cm (typ A) resp. 210cm (typ B). Při skládání postupujte opačně.
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ÚDRŽBA
Rampy lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky,
které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti doporučujeme
pravidelně kontrolovat stav všech jistících prvků a aretačních pojistek, popř. odstranit
mechanické nečistoty všech částí.
SERVIS A OPRAVY
V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který
Vám poskytne veškeré informace.
ZÁRUKA
Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se
na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním.
Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným
subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.
UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje
právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.
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