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Rampos paskirtis ir naudojimas 
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Paskirtis  
Rampos be laiptelių - tai kruopščiai suprojektuota ir pilnai išvystyta kilnojamų neįgaliųjų 

vežimėlių rampų serija, kur gali būti naudojama ten, kur vežimėlių vartotojams reikia įveikti 

didesnį nei 60 cm aukštį. Yra keturios pagrindinės rampų be laiptelių versijos: plačios rampos - 

tiek fiksuoti, tiek sulankstomi modeliai. Siauros rampos - fiksuoto, teleskopinio ir sulankstomo 

modelio. Plačios rampos yra teleskopinės lagamino principu sulankstomos rampos ir 

EasyFold–Pro3, kuri susilanksto į tris dalis.  

 

Neteisingas naudojimas                                Teisingas naudojimas 

 

 
 

Teleskopinė rampa 

Rampa turėtų būti statoma ant tvirto pagrindo. Statant siauras rampas dvi rampos dalys turi būti 

išdėstytos paraleliai viena kitai tokiu atstumu, koks yra tarp vežimėlio ratų. Rampa turi būti 

pastatyta taip, kad būtų paremtas visas rampos išlenktas lietimosi paviršius.   

 

Rampos prailginimas 

Dešine ranka laikykite rampą už rankenos ir ištraukite ją pilnai sugriebę už rampos vidinės 

dalies lietimosi paviršiaus. Pastatykite taip, kaip reikia. Jei laikomasis įtaisas judėtų per 

sunkiai, galima jį sutepti alyva ar kitu lubrikantu.  

 

Teleskopinė lagamino principu sulankstoma rampa 

Rampa turėtų būti statoma ant tvirto pagrindo. Rampa turi būti pastatyta taip, kad būtų 

paremtas visas rampos išlenktas liečiamasis paviršius.  Rampa turėtų būti nešama už rankenų ir 

liečiamojo paviršiaus, esančio viršutiniame lygmenyje. Tada išlankstykite viršutinę rampą. 

Arčiausiai kūno esanti viršutinė rampa prailginama iki pageidaujamo ilgio ir uždedama ant 

aukštesnio lygmens. Po to prailginama kita viršutinės rampos dalis. Visada patikrinkite, ar 

rampa pastatyta stabiliai ir saugiai. Siekiant užkirsti kelią tokio tipo rampų slydimui nuo 

pagrindo su maža trintimi, prieš jas naudojant visada turi būti uždėti apsauginiai kaiščiai.  

  



 
 

Svarbu! 

Neužvedinėkite elektrinių vežimėlių, kurie sustojo ant rampos, nes taip darant įvairios rampos 

dalys gali netyčia pailgėti. Jei vežimėlis sustojo rampos viduryje, grįžkite žemyn ir vėl 

pradėkite kilti nuo apačios.   

 

Svarbu/Įspėjimai  

•  Prieš naudodami rampą, perskaitykite visas naudojimo instrukcijas. 

•  Neviršykite ant rampos nurodytos apkrovos.  

•  Rampa turėtų būti naudojama tik užvažiuoti ir nusileisti vežimėliu. 

•  Vežimėliai turėtų užvažiuoti ir nusileisti lėtai, be įsibėgėjimo. 

•  Rampa turėtų būti pastatyta taip, kad būtų atremtas visas liečiamasis paviršius.  

•  Rampa turėtų būti naudojama ant tvirto pagrindo.  

•  Rampa neturėtų būti naudojama didesniems nei 1:5 nuolydžiams elektriniams vežimėliams 

ar padėjėjo stumiamiems vežimėliams.  

• Rampa neturėtų būti naudojama didesniems nei 1:7 nuolydžiams, kai rankinį vežimėlį valdo 

pats vartotojas savarankiškai. 

•   Saugokitės, kad neprisispaustumėte pirštų, kaip uždarote rampą. 

•   EasyFold-Pro rankenos negalima pakeisti, jei ji sulūžta, ji sulūžta tik tada, jei po naudojimo 

nepadedama į vietą.  

•   Nebandykite pastatyti rampos į vieta spirdami ar stumdami koja. 

•   Jei įtariate, kad rampa pažeista, ji neturėtų būti naudojama, kol prekybininkas neleis to 

daryti. 

 

Rampos išpakavimas ir paruošimas 

Vizualinis rampos patikrinimas. Jei gavę rampą pastebite pakuotės pažeidimą, rampą būtina 

labai kruopščiai patikrinti, ar nėra matomų nukrypimų, defektų ar broko. Jei įtariate pažeidimą, 

rampa neturėtų būti naudojama tol, kol to neleis daryti kvalifikuotas aptarnavimo personalas ar 

Guldmann aptarnavimo komanda. 

 

 

Transportavimas 

Rampa turėtų būti nešama laikant už rankenos(ų). 

 

 

 

 

 

Rampų valymas  



Valykite rampas drėgnu skudurėliu ar minkštu šepetėliu naudodami įprastą valymo priemonę. 

Rampas taip pat galima nuplauti tekančiu vandeniu laistymo žarna ar panašiai. Rampos 

valymui negali naudoti chemikalų ir autoklavo. 

 

Kokią priežiūrą turi atlikti savininkas? 

Sulankstomų rampų be laiptelių vyriai turėtų būti sutepami TRI-FLOW ar panašiu lubrikantu 

kas šešis mėnesius ar pagal poreikį. Teleskopinių rampų be laiptelių slankieji bėgeliai turėtų 

būti nusausinami sausu skudurėliu kai reikia. Jei rampos slidžios (padengtos ledu), pabarstykite 

ant jų druskos, tačiau NIEKADA nenaudokite žvyro. 

Teleskopinė sistema neturėtų būti ardoma vartotojo. Jei teleskopinė rampa išardoma, ją turėtų 

išardyti ir sudėti kvalifikuotas specialistas.   

Suveržimo momentai: vyriai = 10 Nm. kita = 5 Nm. 

Saugumas: visus sriegius ir varžtus reikėtų fiksuoti naudojant priemonę Locktite Nr. 270. 

 

Rampos eksploatacijos laikas ir aptarnavimas 

Prižiūrint rampas taip, kaip aprašyta aukščiau, jų eksploatacijos laikas yra 15 metų. Atsarginių 

dalių sąrašus ir brėžinius galima užsisakyti iš gamintojo ar platintojo. 

Maks. apkrova mažiau 2440/daugiau 2440 mm . . . . . . . 325/200 kg 

Krašto aukštis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 mm 

Lietimosi kampas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .maks. 12 laipsnių 

 

EB- Atitikties deklaracija 

Produktas pagamintas laikantis 1993 m. birželio 14 d. Tarybos Direktyvos 93/42/EEB, 

įskaitant pataisas, kaip 1 klasės medicinos prietaisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Pardavėjas: UAB “Slaugivita”    GARANTINIS TALONAS 

 

                      

 

Įrengimo pavadinimas______ ________________________ 

 
 

Modelis__________________________________________________ 

 
 

Serijos Nr.: ________________________________ 

 
 

Pardavimo data_______________________ PVM Sąskaitos-faktūros SLS  Nr.: _____________ 

 
 

Pardavėjo pavardė_____________________________ Parašas ________________ 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

A.V. 
 
Šiam parduodamam gaminiui suteikiama 12 mėn. garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami 

gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku. 

Garantija netaikoma:  

Netinkamos priežiūros atveju : Už įsigyto gaminio(įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas 

atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos. 

Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju: t.y. kai gaminys(įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne 
pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju. 

Modifikacijos atveju: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį(įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti 

netinkami ar nekokybiški priedai. 
Kitais atvejais: jei gaminys(įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo(potvynio), žemės drebėjimo ir  kt. stichinių 

nelaimių atvejais. 

 

Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB “Slaugivita” neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims. 

Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją. 

 

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku: 

 

Pirkėjo parašas___________________________ 

Garantinis aptarnavimas tel.: 8 41 540204; 8 611 48081; 8 620 11394 

info@slaugivita.com          www.slaugivita.com 

 

1. Gedimas__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
  

Data: ____________________ 

Panaudotos dalys: ________________________________________________________ 
                              ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 
 

Servisas________________________________________ 

                        (Pareigos, vardas; pavardė; parašas) 
 

 

 

2. Gedimas__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

  

Data: ____________________ 

Panaudotos dalys: ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 
                              ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 

 
Servisas________________________________________ 

                        (Pareigos, vardas; pavardė; parašas) 

 
 

 

3. Gedimas__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

  

Data: ____________________ 
Panaudotos dalys: ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 

 

 
Servisas________________________________________ 

                   (Pareigos,vardas; pavardė; parašas) 

mailto:info@slaugivita.com

