EXCELLENT WEEKEND
BRUGSANVISNING
Excellent Weekend er beregnet til en midlertidig udlægning, ved dørtrin på udflugter,
ferier, stævner etc. Til den permanente udlægning bruges der Excellent Ramper.
Excellent Weekend indeholder 5 sæt samlede ramper til 5 døre. Ramperne er
afskåret i 45 º på bagsiden, således at fejelisten ikke er nogen hindring.
Excellent Weekend ramperne er forsynet med skridhæmmende plastpropper. De
ligger således godt fast, når kørestolen, rollatoren etc. passerer hen over ramperne.
Endvidere er sættene forsynet med elastikker, så ramperne bliver ved dørtrinet, også
når der støvsuges, børn leger, eller ved anden påvirkning. Døren kan normalt lukkes
uden elastikkerne skal afmonteres.

Udpakning

Udlagt ved nyt dørtrin

1 sæt normalt udlagt.

Udlægning

Udlagt ved gammelt dørtrin

Ved gamle ”høje” dørtrin
kombinere man 2 sæt ramper
som vist.

Da dørtrin har forskellig højde og bredde, kan man justere elastikken et eller flere
huller frem eller tilbage.
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Elastikken

Montage af elastikken

Det er let at justere på elastikkernes placering.
Elastikkens spænde passerer diagonalt gennem
hullerne i ramperne.
Er man uheldig at beskadige en elastik, er der i
taskens reservedelsrum 10 ekstra elastikker.
Plastpropper
Plastpropperne på undersiden af ramperne er af Excellent
placeret optimalt. I specielle situationer kan man justere på
disse plastpropper, blot ved at flytte dem til et andet ”rør”.
Er man uheldig at miste en plastprop, er der 10 ekstra i
taskens reservedelsrum. (artikel nr.: 12657)

Koblinger
Koblingerne holder ramper og fliser
sammen. De låser når de trykkes helt i
bund. Skulle man miste en eller flere
koblinger, ligger der 20 stk ekstra i
reservedelsrummet (artikel nr.: 12658)
Transport af Excellent Weekend :
På ryggen

På kørestol

Fra bagagerum / reol

EXCELLENT WEEKEND er forsynet med forskellige hanke og stropper så den er
håndteringsvenlig.
Vi ønsker dem god fornøjelse og håber, at Excellent Weekend må lette andgangs-forholdene.
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