16 september 2005

Montage Gebruikershandleiding Laddergrip
Aboma / Kaboma gekeurd
Draai één borgstop aan het draadeind.

Steek het langste draadeind met stop (1) in de
onderste sport (A) en draai stop (2) vervolgens vast.
Herhaal dezelfde handeling in de 2e sport (B).

Ontgrendel de schokdempers van de stabilisator en
plaats deze achter de ladder (4).

Plaats de strip (C) over de borgstop van de onderste
sport. Zorg dat de laddergrip iets vrij van de grond
staat. Plaats vervolgens de schokdemper (B) over de
borgstop van de 2e sport. Borg beide na iedere
handeling af met de meegeleverde borgpennen.
Herhaal deze handeling aan de andere zijde van de
ladder.
Plaats nu de ladder op 70o zodat de laddergrip op de
grond steunt. Hiermee gaat het systeem automatisch
in werking.
Let op!
1. Laddergrip moet ten alle tijden met de rubbervoeten op de grond rusten.
2. Ladder moet aan de bovenzijde altijd tegen het te plaatsen object steunen.
3. Het is ten strengste verboden de ladder met daaraan de laddergrip bevestigd, vrijstaand
zonder afsteuning te gebruiken.
Laat de laddergrip jaarlijks keuren om ongevallen te voorkomen!
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Indien de draadeinden ingekort moeten worden:

1. Draai aan een zijde de nok die in de ladder gaat op het draadeind steek het geheel door
de sport van de ladder.
2. Teken het deel van het draadeind af wat uit de sport steekt gelijk aan de buitenzijde van de
ladder.
3. Neem het geheel uit de ladder draai een moer voorbij het deel wat is afgetekend, zaag het
draadeind door en draai de moer er af ( dit voorkomt dat het draadeindeind op de nok
vastloopt ) steek vervolgens het deel weer in de ladder en bevestig de tweede nok aan de
afgezaagde zijde.
4. Zet uw ladder zo recht mogelijk en bevestig uw laddergrip met de sticker aan de
rechterzijde schuif uw ladder in de gewenste stand , advies tussen de 60 en 70 graden (
benen gelijk aan de ladder zodat u met gestrekte armen de bomen van de ladder vastpakt )
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