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Ramppielementtien kokoaminen ja asennus
Huom! Käännä elementit oikeinpäin. Rampeissa on merkintä ”UPP” (= tämä pääty rampin yläpäähän) ja ”NED” (= rampin
alapäähän). Tolppakannattimien on oltava suorassa.
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Kiinnitä ovaalit muovisuojat rampin luistosuojan päihin.
Kun kiinnität ramppia tasoon, katso ohjetta 1 A. Huomioithan kiilapalojen käytön
liitoksessa. Jos asennat luistosuojan samalle sivulle kuin tason, katso kuvaa ohjeessa 2 (luistosuojan asennus).
Kun kiinnität rampin lähtöportaaseen tai -tasoon, käytä erityistä tasoluiskaa (soveltuu
sekä tason että rampin asennukseen). Pienimmän kolmesta mahdollisesta luiskasta
voi asentaa kahdella eri tavalla (katso viereiset kuvat). Muistathan aina kiinnittää
rampin/tason huolellisesti rakennukseen ankkurilla tai vastaavalla! Vaihtoehdossa 1 voi olla tarpeen käyttää kiilapaloja, jotta ramppiin saadaan oikeaan kulmaan.
Kun kytket ramppeja toisiinsa, käytä toimituksen mukana tulevia ruostumattomia
pultteja.
Mikäli ramppi on niin pitkä, että siinä on kytketty yhteen vähintään kaksi ramppielementtiä, tarvitset kuhunkin liitokseen säätöjalkaparin. Säätöjalat asennetaan yläpuolella olevaan ramppiin. Usein on helpompi kiinnittää ensin jalat ja sitten liittää ramppielementit toisiinsa. Toinen vaihtoehto on kytkeä ramppielementit yhteen ja esim.
tunkilla nostaa koko ramppi oikeaan korkoon ja asentaa sitten jalat. Rei’itetyt säätöjalat (kierrejalkoineen) pujotetaan kaidetolppien sisään (jos ramppiin asennetaan myös
kaiteet). Rampin lopullinen asennuskorkeus määrittää sen, kuinka syvälle kaidetolppiin säätöjalat laitetaan – mutta aina vähintään niin syvälle, että säätöjalka on kiinni
kahdella pultilla. Lisätietoja löydät ohjeesta 3 B. Jos olet asentamassa rampia 1,4 m
korkoon (malli H), katso ohje 1 B.
Kiinnitä säätöjalkoihin kierrejalat kiinni ennen kuin ruuvaat säätöjalat kaidetolppiin.
Kierrejaloilla voit säätää rampin lopullisen koron sekä vaakatason.

Vaihe 1

Vaihe 2 B, vaihtoehto 1

Asennuspaikasta riippuen saatetaan säätöjalkojen alle tarvita lisätukea.
Vakiotoimituksen mukana tulee metallialustat jokaiseen kierrejalkaan. Jos tarvitaan
vieläkin suurempaa kantavuutta, voit käyttää myös betonilaattoja säätöjalkojen alla.
Lisävarusteena on saatavana myös suurempi metallialusta
Kiinnitä kaidetolpat (ja mahdolliset säätöjalat) ja huomioi kolme erilaista tapaa asentaa kaidejohteet (ohje 1). Älä kiristä ruuveja ennen kuin olet asentanut kaidejohteet.
Hienosäädä korkeutta kierrejalkojen avulla.
Asenna kaidejohteet. Katso ohjeesta 1 eri vaihtoehdot.
Kiinnitä lukitushakaset kaiteiden päihin. Katso alla olevasta kuvasta, kuinka monta
hakasta tarvitaan mihinkin kohtaan.
Kiristä kaikki kiinnityspultit.
Kiinnitä maaluiska viimeisen rampin päähän.

Vaihe 2 B, vaihtoehto 2

Lukkohakasten kiinnitys
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