Handleiding ladderlift tot 2e verdiep (11m)
1. Kijk waar de lift moet komen.
2. Meet de hoogte van de vensterbank tot op de grond (altijd in 0,5 meters) rekening
houdend met het feit dat de lift ongeveer 2 à 3 meter van de muur moet komen te staan.
3. Laad het basisstuk uit en leg het op de grond in het midden van het venster.
4. Kijk na welke stukken er nodig zijn (lengtes staan op de ladders vermeld)
vb. lengte 5m = basis (2m) + 2m + 1m
5. Als alle stukken en het kopstuk erop staan, zet dan alle vijzen vast met een
schroevendraaier.
6. Twee mannen zetten hun voeten op de onderste trede van de lift. Twee anderen duwen
de lift recht (max. 7 m). Boven de 7 meter maakt u twee touwen vast. Twee man trekken
boven, 1 man zet zijn voeten op de poten, 1 man zet met een tweede touw de lift van de
muur.
7. De lift staat nu recht. Bind de lift boven altijd vast! Zet beneden rubbermatten onder de
poten.
8. Als de lift boven vast is, hangt u het bakje eraan en maakt u het met 2 grote pinnen aan
de lift vast.
9. Een persoon heft het plateau op, een andere persoon steekt de twee poten er onder
met 6 pinnen (4 grote en 2 kleine). Het plateau moet horizontaal staan.
10. Zet de steun in het midden.
11. Om de lift af te breken, gaat u in omgekeerde volgorde te werk.

Bij verlies of beschadiging van het materiaal wordt altijd
de volledige borg ingehouden.

Inventaris:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 ladders 2m
1 ladder 1m
1 ladder 0,5m
basis + motor + wiel + kopstuk
1 steunpoot lift
1 bedieningspeer
20 vijzen
4 steunpoten meubelbak
8 pinnen meubelbak
1 plateau

