Manual
HN 8564 - Foldbar rampesæt
Model: FSR-2/FSR-2SL

ADVARSEL
Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og
manualen ikke, kan det resulterer i skader.
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Dine nye ramper vil være dig behjælpelig med af-og-pålæsning af ting på din trailer.
Ramperne er ikke designet til at kunne bære vægten af en bil, men kan benyttes til af/på
læsning af en ATV eller en motorcykel. Ramperne kan bruges i foldet tilstand til biler, fx
ved mekanikerarbejde. vægt på 250kg. per rampe.
OBS! Bevar venligst din kvittering og denne manual da den vil være nyttig ved eventual
reparation eller reklamation.

ADVARSEL!
***

Hold fingrene væk fra de foldende dele ved åbning og lukning af rampen for ikke
at få noget i klemme.

***

Ejeren og/eller brugeren skal læse og forstå manualen, samt følge manualens
sikkerhedsforanstaltninger inden og ved brug af ramperne.

SIKKERHEDSREGLER
ATV RAMPER
1.
2.
3.
4.

Studer, læs og forstå alle manualens instrukser inden brug af ramperne.
Brug kun stabile og hårde underlag ved a fog pålæsning.
Overstig IKKE rampernes max kapacitet på 500kg
Hold arme og ben I sikker afstand fra ramperne og kravl under ingen
omstændigheder ind under ramperne.
5. Enhver rampe der er beskadiget eller på anden vis ikke fungerer korrekt skal
øjeblikkeligt tages ud af brug og til reparation. Det anbefales at leverandøren eller en
autoriseret reparatør foretager de nødvendige reparationer.
6. Hvis ramperne menes at have været udsat for unormal belastning eller stød, skal de
fjernes øjeblikkeligt, indtil de er blevet inspiceret.
7. Lig IKKE noget værktøj eller andre dele under ramperne.
8. Brug ikke ramperne uden først at have læst og forstået manualen samt
sikkerhedsreglerne. Det kan i værste fald resultere i personskade og / eller tingskade.
9. Disse ramper er udelukkende designet til at blive brugt med flangerne nedadvendt.
(Se instrukser).
10. Ramperne er designet til at hvile på kanten af din trailer. Bruger du ikke en form for
tæppe/måtte under rampens hvilen på din trailer, kan de resulterer i ridser på
malingen, lakken eller andet som rampen hviler på.
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11. Overstig ikke maksimum højden på 1m. ved brug af rampen i udfoldet tilstand. Ved
brug af udfoldet ramper i mere end den maksimale højde kan resulterer i person eller
ting skader ved af og pålæsning.
12. Før brug af ramperne sørg da for at trailer og bil star I en last position. (Fx. trukket
håndbremse) Brug hjulstopper for at holde traileren stabil. Hvis traileren eller bilen
skulle trille fremad under en a fog pålæsning kan det resulterer i at ramperne falder
af.
13. Check ramperne inden brug for at sikre, at de er korrekt placeret inde på traileren.
Brug udelukkende hårde og vandrette overflader. Overholdes dette ikke kan det ende
ud i farlige situationer som kan resulterer i ting og eller personskader.
14. UNDGÅ områder der kan være smattede, glatte eller ujævne.
15. Sikrer udfoldede ramper til traileren vha. fx. kæder inden a og pålæsning.
16. Sid/kør ikke op på ramperne i udfoldet tilstand. Manøvre manuelt maskinerne op på
ladet.
17. På grund af potentielle risiko i forbindelse med denne type udstyr, skal der ikke
foretages nogle former for ændringer på produktet.
18. Kun vedhæftninger og / eller adaptere leveret af fabrikanten, bør anvendes.
19. Manglende overholdelse af disse markeringer / advarsler kan resultere i personskade
og / eller tingskade

SIKKERHEDSREGLER
BILRAMPERRECAUTIONS WHEN
.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Studer, læs og forstå alle manualens instrukser inden brug af ramperne.
Brug kun stabile og hårde underlag ved a fog pålæsning.
Overstig IKKE rampernes max kapacitet på 500kg
Placer last mellem siderne af ramperne.
Anvendelse til at støtte den ene ende af et køretøj.
Manglende overholdelse af disse markeringer kan resultere i personskade og /
eller tingskade.
7. Ramper skal ikke anvendes til samtidigt at støtte begge ender, eller den ene side
af et køretøj.
8. Maksimale dækbredde 9” / 22,8 cm.
9. Brug ikke andet løfteudstyr sammen med ramper.
10. Afbryd ikke bremser, motor, transmission komponenter, drev toget, drivaksel,
kardanled, eller hjul, mens køretøjet er på ramperne.
11. Vær sikker hjulene til at køre på ramperne er placeret lige frem på linie med
ramperne, og centrere de to ramper mod dækkene.
12. En anden person, stående væk fra køretøjet, skal observere og vejlede bilens
operatøren, når personen af og på stiger ramperne.
13. ALDRIG fremskynd eller anvende bremser pludseligt. Gå langsomt og forsigtigt
frem. Når køretøjet når toppen af ramperne, gælder bremser kun for at forhindre
fremadlæsning.
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14. Sæt køretøjet i frigear. Køretøj må ikke bevæge sig. Træk nødbremse. Placer
køretøjet i P=parkering. Klods hjulene op på jorden.
15. Sørg for at begge dæk er korrekt placeret på rampen. Placer din selv fri af fare,
ryst køretøj sidelæns for at være sikker på, at køretøjet og ramper er stabile.
Kontroller at ramper ikke er blevet beskadiget eller bøjet under lastning.
16. Følg instrukserne samling forudsat, hvis samling er påkrævet.
17. Ingen ændringer skal ske til dette produkt.

DELE-LISTE Sørg for at alle dele er I pakken før samling.
Beskrivelse

Nummer

Antal

1

Foldbar rampe med bærer stropper

2

2

Vinkel rampe med sikkerhedskæder

2

3

Dæk stop

2

4

Bolt og låse møtrik (M10X20)

8

5

Bolt, møtrik og skive (M8x35)

4

6

Bolt, møtrik og skive (M8x20)

4

7

Bolt og skive (M8x16)

4

8

Bolt, møtrik og skive (M6x16)

2

DEL DIAGRAM
Diagram 1

Diagram 2

RAMP
RAMP

BOLT
ANGLE RAMP

Værktøj til samling: Skruenøgle 13mm
ADVARDEL: Følg samling som vist på billederne. Samle ikke ramperne med flangerne
opad. Flangerne giver styrke ved nedarvendes og er ikke designet til at fungerer som dæk
guide. Se Figur 1, 2 og 3.
Figur 1

Figur 2

Figur 3

ENDE

KORREKT SAMLING

UKORREKT SAMLING

TOP

BOTTOM

JA

NEJ
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VEJLEDNING TIL BRUG
OBS!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hold fingrene væk fra de foldende dele ved åbning og lukning af rampen
for ikke at få noget i klemme
Ejeren eller brugeren skal læse og forstå manualen samt
sikkerhedsforanstaltningerne inden brug.
Anvend forsigtighed ved a fog pålæsning.
ADVARSEL: Placer last mellem siderne af ramperne.
Rampernes overflader bør være tørre og rene. Fri for olie og andre glatte
overflader.
Fastmonter ramperne vha. sikkerhedskæder. Se Figur 4 & 5.
Vær opmærksom på at motoren på bilen er slukket ved a fog pålæsning.
ADVARSEL: På grund af potentielle farlig situationer i forbindelse med
denne type udstyr, bør der ikke foretages ændringer på produkt.
ADVARSEL: Kun vedhæftninger og / eller adaptere leveres af fabrikanten,
bør anvendes.

STEP 1

STEP 2

Fjern ramperne fra indpakningen
v/brug af håndtag.

Åben første sektion af ramperne og fastskru
vinkel stykke. Brug 4 bolte til hver rampe.

STEP 3

STEP 4

Til brug ved bilrampe, fjern stopklods
Blok placeret inde den foldede sektioner
Indsæt i slutningen af rampen, som vist.

Til brug som ATV rampe, fjern stopklods
blok og udfolde de 2 sektioner som vist.

side 5/6

Figur 4

Figur 5

VEDLIGEHOLDELSE









Disse ramper skal vedligeholdes i overensstemmelse med de medfølgende
anvisninger. Inspektion foretages på hver rampe før hver brug. Hold ramper fri for
snavs og olie. Må ikke anvendes, hvis ramper er beskadiget på nogen måde.
Efterse for revner, bøjning, løse eller manglende dele og rust før hver brug.
Hvis ramperne menes at have været udsat for unormal belastning eller stød, skal
de fjernes fra tjenesten øjeblikkeligt, indtil fuldt inspiceret.
Enhver rampe, der ser ud til at være beskadiget på nogen måde, viser sig at være
slidt, eller fungerer unormalt SKAL FJERNES FRA SERVICE STRAKS INDTIL
repareret. Det anbefales, at en producent eller leverandør autoriserede værksted
foretage de nødvendige reparationer, hvis producenten eller leverandøren tillader
reparationer.
Rengør alle overflader og vedligehold alle synlige etiketter, advarsler og
instruktioner.
Hold rampens overflader tør, ren og fri for olie eller fedt.
Ejere eller bruger bør være opmærksomme på, at reparation af dette udstyr kan
kræve specialviden og faciliteter. Det anbefales, at en producent eller leverandør
autoriserede værksted foretage en årlig kontrol og ved eventuelle defekte dele
eller etiketter udskiftes med producentens eller leverandørens bestemte dele.
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