
Manual till vikbar ramp 

Art. Nr. IRP50, IRP90, IRP120, IRP150, IRP170, IRP200
IRC 75, IRC120, IRC150, IRC200 

• Tack för att ni valt en produkt från oss!

• Kontrollera att inga skador har uppstått på rampen under transporten. Rampen skall gå lätt att vika ut och ihop.

• Läs noga igenom bruksanvisningen och varningstexter innan du använder rampen. Spara
bruksanvisningen för framtida behov.

• På varje ramp finns en dekal som anger med vilken maximal last rampen får belastas med.

• Dekalen anger också vilken högsta nivåskillnad ramperna är godkända för.
Ta det försiktigt och använd rampen med gott omdöme.

• Vik ut rampen och placera rampen med "läppen" stadigt vilande på det övre planet. Var noga med att hela
läppen ligger på underlaget så att rampen ligger direkt mot kanten.
Läppen är på undersidan försedd med halkskyddsmatta för att förhindra att rampen halkar
på underlaget. Iakttag dock försiktighet vid användandet så att ej någon del på rullstolen hakar
fast och drar med sig rampen.

• Skulle en skada uppstå på rampen  får  den ej användas förrän skadan reparerats av fackman. Reservdelar
presenteras på särskild reservdelslista.

• Garantitiden är 2 år.

Skötsel och rekonditionering 

• Rampen skall hållas ren från smuts och snö så att greppet i åkytan bibehålls. Rampen kan rengöras med vanligt
diskmedel. Skölj rent med vatten. Rampen kan användas inomhus och utomhus men ska förvaras inomhus.
Rampen är inte för stationärt bruk utan en portabel ramp för korttidsbruk.

Demontering och återvinning 

• Allt ingående material är till 100% återvinningsbart. Aluminium lämnas som metallskrot
och IRC ramperna av kolfiber sorteras som icke brännbart avfall.

Telefon Telefax 
+46 226-40075 -46 226-40019

Address 
FEAL AB 
Södra Industriområdet 23 
SE-77468 HORNDAL 
www.feal.se    info@feal.se Produkten är tillverkad i Sverige 
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Manual foldable ramp 

Art. No. IRP50, IRP90, IRP120, IRP150, IRP170, IRP200 
IRC 75, IRC120, IRC150, IRC200 

• Thank you for choosing a product from FeAl!

• Check that no damage has occurred on the ramp during transport. The ramp should be easy to fold/unfold.

• Read the operating instructions and warnings carefully before using the ramp. Save instructions for future 
needs.

• On each ramp there is a label indicating the maximum load capacity for the product.

• The label also indicates the recommended level difference the ramps are suitable for.
Take it carefully and use the ramp with good judgment.

• Unfold the ramp and place the "lip" steadily resting on the upper plane. The lip is on the underside fitted with 
anti-slip tape to prevent the ramp from slipping on the ground. However, be careful when using so that no part 
of the wheelchair hooks stuck and pulling the ramp.

• Should a damage occur on the ramp, do not use it until it has been repaired by an expert. Spare parts are 
presented on a separate spare part list.

• The products has a 2 year warranty.

Maintenance 
• The ramp must be kept clean from dirt and snow so that the grip in the surface is maintained. 

The ramp can be cleaned with plain detergent. Rinse clean with water. The ramp can be 
used indoor or outdorr but must be stowed indoor. The ramp is not for stationary use. The 
ramp is a portable ramp for short time use.

Demolition and recycling 
• All materials are 100% recyclable. Aluminum is left as metal scrap and the IRC ramps

of carbon fiber are sorted as non-combustible waste.
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FEAL AB 
Södra Industriområdet 23 
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	Manual IRP och IRC Engelsk



