Gebruiksinstructie EvoKlip dakladder
1. Beschrijving van de EvoKlip dakladder
De EvoKlip dakladder is speciaal ontwikkeld voor het uitvoeren van inspectiewerk en kortdurende onderhoudswerkzaamheden op hellende daken. Hiervoor heeft de ladder extra hoog geplaatste sporten die een optimale steun geven tijdens het
beklimmen van het dak. Het gebruik van de nokhaak is verplicht en wordt standaard meegeleverd.
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2. Inleiding
 Lees voor gebruik de instructies in deze handleiding. Het niet volgen van de instructies kan ernstige gevolgen hebben
voor de veiligheid en gezondheid van de gebruiker.
 Gebruik de dakladder altijd in combinatie met (persoonlijke) valbeveiliging. Gebruik hiervoor een steiger of een
harnasgordel met valbeveiligingslijn. Bevestig de veiligheidslijn aan een onafhankelijk ankerpunt. De dakladder is niet
geschikt als ankerpunt.
 Maak voor gebruik een gedegen werkplan inclusief een taak-risico analyse voor de uit te voeren werkzaamheden.
 Het gebruik van een dakladder vereist uiterste voorzichtigheid. Valgevaar kan door verschillende situaties ontstaan
zoals gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen, arbeidsintensieve houdingen of ongeschikte werkmethoden.
 Beoordeel voor gebruik altijd of de dakladder het meest geschikte middel is voor het uitvoeren van de
werkzaamheden.

3. Gebruik van de dakladder
3.1 Voor gebruik :
 Gebruik de dakladder alleen wanneer u in goede geestelijke en fysieke conditie bent;
 Inspecteer de dakladder vóór elk gebruik visueel om er zeker van te zijn dat deze niet beschadigd is en veilig kan
worden gebruikt;
 Controleer of het dakoppervlak vlak, stevig, stabiel en niet glad is;
 Zorg dat uw harnasgordel is bevestigd aan een vast verankeringspunt;
 Zorg ervoor dat de omgeving van de ladder vrij van obstakels is;
 Gebruik de ladder niet bij slechte weersomstandigheden zoals harde wind (6Bft en meer) of bij regen, sneeuw, ijs ...;
 Houd minimaal 2m afstand meter van niet geïsoleerde, onder spanning staande elektrische delen;
 Plaats de ladder uitsluitend op een dak dat voldoende draagkrachtig is.

3.2 Installatie :
Monteer de dakladder bij voorkeur vanaf een steiger die voor het schuine dak staat opgesteld.
Gebruik de dakladder uitsluitend in combinatie met de daknokhaak. Monteer deze daknokhaak voor
het eerste gebruik bij een van de ladderdelen. Volg hiervoor de apart meegeleverde montageinstructie 61029_414
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Plaats het 1e ladderdeel met daknokhaak (1) op het dak. Zorg ervoor dat wielen op
het dak rusten.
Duw het ladderdeel naar boven en koppel het 2e ladderdeel. Schuif de
koppelstukken over het ladderdeel (4). Plaats de borgpen in het gat van het
koppelstuk (5-6) en borg deze door het gebogen deel over het koppelstuk te
drukken (7). Doe hetzelfde bij het andere koppelstuk. Duw de ladder verder omhoog
en monteer het volgende ladderdeel op dezelfde wijze. Herhaal dit tot u de nok
heeft bereikt.
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Duw de wielen van de daknokhaak voorbij de daknok (8) en draai vervolgens de ladder (9). Trek de ladder naar beneden,
zodat de daknokhaak aan de andere zijde van het dak op de dakpannen rust (10-11). Borg het onderste deel van de dakladder
aan een voldoende sterk element van het dak (12). De ladder is klaar voor gebruik. Beklim de ladder alleen in staande positie.
(13). Zorg voor het beklimmen van de ladder dat u met uw harnasgordel bent gezekerd aan een veiligheidslijn die vastzit aan
een onafhankelijk ankerpunt.

3.3 Veiligheidsinstructies:
















Lees voor gebruik de handleiding.
Monteer de dakladder alleen volgens de instructie in deze handleiding.
Gebruik de dakladder nooit zonder daknokhaak.
Gebruik de ladder niet op een glad dak.
Controleer of de ladder op de rubber stootstrippen rust.
Zorg ervoor dat de daknokhaak onder de daknok goed tegen de dakpannen steunt.
Beklim de ladder naar boven en beneden altijd met het gezicht naar de ladder toe.
Belast de dakladder nooit met meer dan 150kg.
Gebruik de dakgoot nooit als steunpunt voor de dakladder.
Gebruik de dakladder nooit als enkele vrijstaande ladder.
Gebruik de dakladder uitsluitend op schuine daken met een maximale helling van 75 °.
Controleer voor gebruik altijd of de ladderdelen op de juiste wijze onderling zijn geborgd.
Verwijder de borgpennen om de ladderdelen uit elkaar te halen.
Beklim de dakladder nooit met meer dan één persoon tegelijk.
Ga nooit op de zijkanten van de ladder staan. Gebruik de sporten om de ladder te beklimmen en op te steunen bij het
uitvoeren van de werkzaamheden.
 Zorg ervoor dat de ladderdelen na demontage bij elkaar worden gehouden. Gebruik hiervoor de meegeleverde
spanbanden.

4 Onderhoud
 Controleer voor ieder gebruik of alle onderdelen in goede staat verkeren. Gebruik geen beschadigde onderdelen.
Gebruik alleen originele onderdelen voor vervanging van beschadigde onderdelen.
 Laat de dakladder minimaal 1 keer per jaar door een deskundig persoon inspecteren.
 Verwijder vuil direct na gebruik met een schone doek.
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