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Gebruikershandleiding Expander Uitwijkconsoles (222690)
Toepassing
•
De uitwijkconsole gebruiken in combinatie met een rolsteiger.
•
Maximale platformhoogte rolsteiger 825 cm.
•
De uitwijkconsole is geschikt voor werkzaamheden aan een dakkapel.
•
De uitwijkconsole is te verstellen voor gebruik van zowel 75 als 135 cm.
•
De belastbaarheid is maximaal 250 Kg. per werkvloer en maximaal 750 Kg. voor de complete steiger.
•
Maximaal 2 steigerplatformen per console.
•
Maximaal 2 steigerplatformen per zijde van rolsteiger.
•
De uitwijkconsole is voorzien van een met rubber beklede drukverdeler die op de pannen rust.
•
Neem voor gebruik buiten de hier genoemde toepassingsmogelijkheden en opbouwinstructies contact op met Wienese.
Opbouw
•
Controleer voor het opbouwen de volgende punten:
o De kwaliteit van de ondergrond. (horizontaal,vlak en draagkrachtig)
o Eventuele belemmeringen in de omgeving.
o De windkracht.
o De beschikbaarheid van alle benodigde onderdelen en veiligheidshulpmiddelen.
o Beschadigde of onjuiste onderdelen niet gebruiken.
•
Bouw de rolsteiger tenminste met 2 personen op. Deze personen dienen voldoende gekwalificeerd te zijn, dan wel
voldoende vertrouwd met de opbouw van rolsteigers.
•
Controleer, na montage volgens de opbouwvolgorde, alles op een betrouwbare bevestiging.
•
Lees ook de rolsteiger gebruikershandleiding.
Uitwijkconsole Expander 75-135
•
Bouw de rolsteiger op zoals in de gebruikershandleiding staat omschreven.
•
De rolsteiger zo hoog mogelijk aan de gevel verankeren.
•
Monteer de uitwijkconsole met bijgeleverde stalen koppeling. Plaats de koppeling en u-profiel zo ver mogelijk uit elkaar.
Handvast aandraaien.
•
Monteer het platform op gelijkliggende hoogte met het platform in de steiger.
•
Stel met behulp van de stelmoer de uitwijkconsole dusdanig af dat de console goed op het dak afsteunt en de werkvloer
geheel waterpas ligt.
•
Monteer ter plaatse altijd een passend Wienese leuningframe inclusief kantplanken.
•
Borg de leuningframes aan de koppel-pennen van de uitwijkconsoles doormiddel van de borgclips.
Gebruik
•
Gebruik alleen onderdelen die zijn aangegeven in deze gebruikershandleiding.
•
Vóór (hernieuwd) gebruik dienen de volgende punten te worden gecontroleerd:
o Of een correctie van de rolsteiger nodig is.
o Of een constructie nog compleet en geborgd is.
o Of de omgeving van de rolsteiger nog een veilig gebruik mogelijk maakt.
•
Verhoog de standplaats nooit door het plaatsen van ladders, trappen of kisten e.d. op het platform.
•
Het gebruik van hijswerktuigen aan de uitwijkconsoles is niet toegestaan.
•
De platforms mogen niet vergroot worden door het aanbrengen van extra delen.
•
Zorg dat veilig werken mogelijk is. Neem voldoende maatregelen tegen gladheid door weersinvloeden.
•
Gebruik leuningwerk waar veiligheid of regelgeving dit vereist.
•
Lokale regelgeving kan extra maatregelen t.o.v. deze gebruikershandleiding vereisen.
Afbreken
•
Het afbreken geschiedt in omgekeerde volgorde van het opbouwen van de uitwijkconsoles.
Inspectie, zorg en onderhoud
•
Voorkom beschadiging tijdens gebruik, transport en opslag.
•
Controleer alle beweegbare delen op vervuiling en een goede werking.
•
Beschadigde onderdelen dienen worden te vervangen.
•
Laat de uitwijkconsoles minimaal 1 keer per jaar door een deskundige, zoals bijvoorbeeld een Wienese Keurmeester
controleren.
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