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Děkujeme za důvěru, kterou jste projevili naší společnosti volbou tohoto výrobku. Pro bezpečné používání výrobku 
si před prvním použitím přečtěte tento návod. 
 

POPIS VÝROBKU: 
Přechodová rampa se vyrábí z protiskluzového hliníkového plechu. 

 

POUŽITÍ: 
Přechodová rampa slouží výlučně k překonávání prahů a hran. 

 

KONTROLA DODÁVKY: 
Vybalte výrobek z obalu a zkontrolujte úplnost dodávky a případné poškození dopravou. Pokud zjistíte, že výrobek 
nebo zásilka vykazuje poškození, reklamujte okamžitě u dopravce a nechte poškození zaprotokolovat. Poté 
informujte vašeho prodejce. 

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: 
1. Dbejte na to, aby přechodová rampa ležela na rovném pevném podkladu a nekývala se. 
2. Zajistěte přechodovou rampu proti sklouznutí. 
3. Přejíždějte nebo přecházejte přechodovou rampu pouze uprostřed – nebezpečí pádu! 
4. Při nevhodných povětrnostních podmínkách (např. mokro atd.) hrozí nebezpečí uklouznutí!. 
5. Na přímém slunci se může přechodová rampa rozpálit na teplotu přes 41°C – hrozí nebezpečí poranění při dotyku 

s nechráněnými částmi těla! 
 

ČIŠTĚNÍ: 
K čištění přechodové rampy používejte pouze čistou vodu a při hrubším zašpinění např. kartáč. 

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE: 
Nosnost:  400 kg 

 

ZÁRUKA: 
Za tento výrobek přebíráme záruku podle zákonných ustanovení. Záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní 
vady. Vyloučeny jsou opotřebitelné díly a díly konstrukční skupiny, které podléhají opotřebení v souladu s jejich 
účelem určení a škody, které jsou následkem nadměrného namáhání, nesprávného zacházení, násilného 
poškození nebo nepřípustné změny/opravy. V případě uplatnění záruky se obraťte na prodejce, u něhož jste 
výrobek zakoupili. Záruční lhůta: 2 roky od data prodeje. 
Z důvodu odpovědnosti za výrobek smí opravy a údržbu provádět pouze autorizovaný prodejce za použití 
originálních náhradních dílů. Změny podmíněné technickým zlepšením a modifikace designu jsou vyhrazeny.  

 

LIKVIDACE: 

 Obal pomůcky je recyklovatelný. 

 Kovové části se mohou dát do sběru. 

 Likvidace se musí provádět podle příslušných národních zákonných ustanovení. 

 Místní firmu zabývající se likvidací vám sdělí městský či obecní úřad. 
  

Tento výrobek je ve shodě se směrnicí ES 
93/42/EHS pro zdravotnické prostředky 
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DISTRIBUCE A SERVIS   Datum dodávky: 
 
 

MEYRA ČR s.r.o 
Hrusická 2538 
141 00 Praha 4 - Spořilov 
Tel.: +420 272 761 102 
e-mail: meyra@meyra.cz 
www.meyra.cz 

Razítko prodejce: 

VÝROBCE: 
MEYRA GmbH 
Meyra-Ring 2 
D-32689 Kalletal-Kalldorf 
www.meyra.com 

 


