
 
 

PERFOLIGHT – Teleskop og foldbare skinner 
Art. nr. E 2/3, E 3, V 20/3 og V30 

Bruksanvisning 
 
 
 Kontroller at ingen skader har oppstått på skinnen under transporten. Skinnen skal enkelt kunne foldes ut/in og 

trekkes ut/skyves inn. 
 

 Les nøye igjennom bruksanvisningen og merkelappene som er påklistret før du bruker skinnene. Ta vare på 
bruksanvisningen for senere bruk. 

  

 På hver skinne finnes et merke som angir hvilken maksimal last skinnene får belastes. Maksimumslasten er angitt 
per stykk. Et par med skinner kan altså belastes med den doble vekten, under forutsetning at vekten er jevnt 
fordelt. Maksimumslasten angis med dette tegnet: 

 
 
 
 

 Merket angir også hvilken høyeste nivåforskjell skinnene passer for. Vær forsiktig og bruk skinnene med omtanke. 
     Maksimumshøyden angis med dette tegnet: 
 
 
 
 
 
 

 Plasser skinnen på bakken med transportsikringen oppover. Fold ut den foldbare delen. Lukk deretter opp 
transportsikringen og dra ut skinnen til ønsket lengde. Plasser skinnene med ”leppene” hvilende stabilt på det øvre 
underlaget (se bilde). På undersiden av leppene er det påsatt sklisikring slik at skinnene ikke sklir på underlaget. 
Vær likevel forsiktig ved anvendelse så ingen del av rullestolen hekter seg fast og drar med seg skinnene. 
Avstanden mellom skinnene bør tilpasses slik at rullestolens hjul kjør midt på skinnens bredde. 

 

 Ved forflytning skal skinnen skyves sammen og foldes in. Transportsikringen låses. Flytt deretter skinnen ved å 
bruke begge håndtakene (bilde 2). 

 

 Skulle en skade oppstå på skinnene skal de ikke benyttes før skaden er reparert av en fagmann. 
 

Vedlikehold og rengjøring 
 

Skinnene kan rengjøres med alle normalt tilgjengelige rengjøringsmiddel. Høytrykksvask anbefales. 
 

Demontering og kildesortering 
 
Alt materialet på skinnene er 100% resirkulerbart. Demonter alle plastdetaljer fra skinnene og lever disse til 
gjenvinning av hardt plastmateriale. Aluminiumsdelene leveres som metallskrot. 
 
1.   Øvre del av rampe / Leppe 
2.   Kjøreflate / overflate 
3.   Rampekant. ( Innerkant / ytterkant av rampen. ) 
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