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Obecné Informace

1 Rampy Pondus
Vážení zákazníci,

tato uživatelská příručka obsahuje popis zdravotnického prostředku a důležité pokyny pro zabezpečení
správného a bezpečného používání výrobku. Před použitím je důležité si příručku pečlivě prostudovat.
Obzvláště důležité je prostudovat si a dodržovat bezpečnostní požadavky.
Společnost REHASENSE své výrobky neustále vyvíjí a vyhrazuje si proto právo na změnu parametrů a
funkcí výrobků bez předchozího upozornění.
V případě dotazů se prosím obracejte přímo na Vašeho prodejce. Kontaktní informace naleznete na
poslední stránce této příručky.

Indikace & Účel použití
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Rampy jsou zdravotnickým prostředkem určeným výhradně pro asistenci uživatelům invalidního vozíku nebo
skútru. Rampy umožňují průjezd zvýšených míst (např. schody nebo obrubníky) s nebo bez pomoci třetí
osoby. Rampy tímto umožňují osobám sedícím na vozíku vjíždět do nebo vyjíždět z budov, nastupovat do
vozů, autobusů apod. Rampy lze použít ve vnitřním i venkovním prostředí. Jakýkoli jiný způsob použití je
zakázaný.
V případě dotazů se prosím obracejte přímo na Vašeho distributora nebo výrobce.

Bezpečnostní Informace
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Zajistěte, aby všechny osoby, které zařízení používají, si přečetly tuto příručku a měly ji k dispozici. Výrobce
nenese odpovědnost za jakékoli škody a/nebo zranění způsobené nedodržením pokynů v uživatelské
příručce.












Omezení použití
Používejte pouze výrobek, který je v bezvadném stavu.
Pokud objevíte jakékoli vady, okamžitě kontaktujte Vašeho prodejce.
Věnujte pozornost informacím na výrobním štítku.
Zajistěte, aby všechny osoby, které zařízení používají, si přečetly tuto příručku a měly ji k dispozici.
Výrobce nepřejímá odpovědnost za jakékoli škody způsobené nedodržením uživatelské příručky.
Rampy nesmí být zatěžovány nad maximální zátěž stanovenou v části Technické údaje a na štítku.
Rampu lze použít pouze pro maximální sklon (maximální výšku schodu) v poměru k její délce. Tyto
údaje naleznete v části Technické údaje a na výrobním štítku.
Rampy používejte pouze k účelu, ke kterému jsou určeny.
Neprovádějte na rampách žádné konstrukční změny bez písemného souhlasu výrobce.
Při rozkládání rampy dbejte na to, aby nedošlo ke skřípnutí prstů nebo jiných částí těla uživatele.
Rampu lze používat pouze na stabilním podkladu.
Tento symbol na zařízení nabádá ke zvýšené opatrnosti. Prsty nebo jiné části těla uživatele
a/nebo asistenta mohou být skřípnuty mezi jednotlivými částmi zařízení během rozkládání,
skládání nebo nastavování zařízení. Zejména buďte opatrní při seřizování parametrů zařízení.
Věnujte pozornost mezerám mezi jednotlivými částmi zařízení, aby nedošlo ke skřípnutí prstů
nebo jiných částí těla.

Dodání & Obecný popis výrobku

4 Rampy Pondus

Rampy Pondus jsou vyrobeny z hliníkových profilů a jsou odolné vůči korozi. Sada se skládá ze 2
jednodílných ramp nebo 2 skládacích či teleskopických kolejnicových ramp se 2 až 3 díly. Povrch je
speciálně rýhovaný a má proto protiskluzové vlastnosti.
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Počáteční kontrola
Rampy jsou dodávány v krabicích, ve složeném stavu z důvodu snazší přepravy. Krabice obsahuje:
 2 rampy
 1 uživatelskou příručku
Nejprve zařízení vyndejte z krabice a zkontrolujte dle seznamu a níže uvedeného obrázku, zda nic nechybí.
Pokud v tuto chvíli zjistíte, že některá část chybí nebo je poškozená, montáž přerušte a kontaktujte prodejce.

Instalace & Použití
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Pomocí níže uvedeného obrázku lze zařízení velmi instinktivně připravit k použití. Doporučujeme provést
následující kroky:
Skládání & Rozkládání
Skládací rampy (1100F2, 1500F2, 2000F2)
Madlo

Bezpečnostní
zámek

Skládací
mechanismus

Ochranné
bočnice

Protiskluzový
povrch

Horní opěrný bod

Spodní opěrný
bod
Složené rampy




Smontované rampy

Pro rozložení rampy odemkněte bezpečnostní zámek umístěný na straně výrobku a vyklopte oba
konce rampy do strany. Postup opakujte u druhé rampy.
Pro složení rampy složte jednotlivé poloviny na sebe a zabezpečte je bezpečnostním zámkem.

Teleskopické rampy (1200T2, 2000T2, 2000T3, 2900T3)
Bezpečnostní
zámek

Madlo

Protiskluzový
povrch

Ochranné
bočnice

Pružinové
západky

Horní opěrný bod

Spodní opěrný
bod
Složené rampy
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Pro rozložení rampy odemkněte bezpečnostní zámek umístěný na straně výrobku a roztáhněte oba
konce rampy do strany. Postup opakujte u druhé rampy.
Rampy musí být v otevřené poloze zablokované pomocí pružinových západek. Bezpečné otevření a
uzamčení rampy poznáte podle charakteristického cvaknutí.
Rampy se skládají ze dvou nebo tří posuvných částí, v závislosti na jejich délce. Ujistěte se, že
všechny části jsou bezpečně zablokované.
Pro složení rampy zmáčkněte pružinové západky umístěné na ochranných bočnicích a jednotlivé
části potlačte k sobě. Zabezpečte rampu bezpečnostním zámkem.

Skládací teleskopická kombinovaná rampa (2770FT3)
Madlo

Bezpečnostní
zámek

Protiskluzový
povrch

Ochranné

bočnice


Skládací
mechanismus

Horní opěrný bod

Spodní opěrný
bod
Složené rampy







Smontované rampy

Jedná se o kombinaci skládací a teleskopické rampy, vybavené oběma mechanismy.
Pro rozložení rampy odemkněte bezpečnostní zámek umístěný na straně výrobku.
Pro rozložení skládacího mechanismu vyklopte oba konce rampy do strany. Postup opakujte u druhé
rampy.
Pro rozložení teleskopické části vytáhněte spodní stranu rampy. Postup opakujte u druhé rampy.
Délku rampy je možné nastavit vysouváním a zasouváním teleskopické části.
Pro složení rampy zasuňte teleskopické části do sebe, poté sklopte obě poloviny rampy a
uzamkněte je bezpečnostním zámkem.

Použití (všechny typy)









Rampy mají 2 ochranné bočnice proti
bočnímu sklouznutí.
Rampy
mají
dva
opěrné
body:
- Horní opěrný bod musí být vždy umístěn
na horní části překážky, kterou je potřeba
překonat.
- Spodní opěrný bod musí být vždy umístěn
v nejnižším bodě pod překážkou.
Rampy musí být umístěny na stabilním
podkladě.
Kolejnice musí být vždy umístěny paralelně
vedle sebe.
Před použitím rampy se ujistěte, že je
stabilní.
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Popis přepravy

Rampy lze snadno složit nebo zkrátit (díky zasouvání) a zabezpečit pro přepravu. Během přepravy se vždy
ujistěte, že je rampa zabezpečena proti nechtěnému pohybu.

Technické údaje
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Produkt.
číslo

Typ

PS00550
PS001170
PF201100
PF201500
PF202000
PF201190
PT202030
PT301990
PT302890
PFT32770

550S
1200S
1100F2
1500F2
2000F2
1200T2
2000T2
2000T3
2900T3
2800FT3

Max.
délka
(mm)
550
1170
1100
1500
2000
1190
2030
1990
2890
2770

Šířka tratě
(mm)
210
210
210
210
210
195
195
180
180
195

Max. převýšení
(výškový rozdíl)
(mm)
110
230
220
300
400
240
400
400
580
600

Max. zatížení
na pár (kg)
400
400
400
400
300
350
300
300
250
250

Hmotnost
(pár)
(kg)
2,9
5,8
7,1
9,2
11,7
7,3
11,3
12,0
16,2
16,6

Štítek
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Výrobní štítek je umístěn na jedné straně zařízení:

Sulejowska 45
97-300 Piotrków Tryb.
Poland
Item no./Art.Nr.: PF201100

Popis čistění
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Obecně:
 Zařízení pravidelně čistěte a udržujte jej v čistotě.
 Lehké znečištění a špínu lze odstranit vlhkým hadříkem.
 Větší nečistoty lze odstranit nekorodujícím šetrným čisticím prostředkem a vodou.
 Nepoužívejte hrubá abraziva nebo čisticí prostředky na bázi bělidla, mohou způsobit poškození.
 Jednotlivé části usušte suchým hadrem.

Údržba
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Rampy jsou v podstatě bezúdržbové. Doporučuje se však před použitím vždy zkontrolovat, zda není
protiskluzový povrch znečištěný nebo poškozený. V případě jakýchkoli pochybností ohledně technického
stavu Vaší rampy ji přestaňte používat a obraťte se na prodejce. Navzdory pevné konstrukci a použití
odolných materiálů může dojít k opotřebení výrobku. Doporučujeme proto nechávat výrobek pravidelně
zkontrolovat odborníkem.
 Zkontrolujte dotažení všech zámků.
 Okamžitě vyměňte veškeré poškozené nebo opotřebené části.
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Jak zařízení zlikvidovat
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Zařízení by se nemělo likvidovat společně s běžným odpadem. Mělo by být předáno do sběrného dvora k
recyklaci.

Záruka
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Prodejce poskytuje záruku 2 roky na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené jiným
použitím, než jaké určuje výrobce nebo nedodržením pokynů v této příručce.

V případě jakýchkoli technických problémů se obraťte na prodejce.

Váš prodejce:

PRODEJCE:
MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
Česká republika
Tel. prodej: +420 272 761 102
Tel. servis: +420 272 661 430
www.meyra.cz

VÝROBCE:
Rehasense® Europe
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
Polsko
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