Handleiding
voor
gebruikers

INHOUD
• Algemene informatie
• Gebruiksaanwijzing voor het materiaal
• Informatie m.b.t. onderhoud en garantie
Algemene informatie
Als u niet voor de gecertificeerde cursus heeft gekozen dan zijn er wat extra punten om in acht te
nemen:
• Wie gaat het materiaal gebruiken
• Waar wordt het materiaal geplaatst?
• Waar is de dichtstbijzijnde geschikte nooduitgang?
• Hebben we genoeg materiaal om alle situaties het hoofd te kunnen bieden?
Mocht u in de toekomst een cursus nodig hebben, bezoek dan: www.evacusafe.nl
Evacusafe biedt één jaar garantie (rupsbanden vijf jaar) op het materiaal vanaf de dag van aankoop.
Onderdelen die onderhevig zijn aan algemene slijtage vallen onder de garantie; schade als gevolg
van vandalisme of misbruik word niet gedekt door de garantie. Materiaal van Evacusafe wordt
dusdanig ontworpen dat minimaal onderhoud vereist is. De producten dienen echter wel regelmatig
te worden gecontroleerd en onderhouden om de levensduur te verlengen.
ONDERHOUD
Visuele controles die dienen te worden uitgevoerd:
- Zitten alle moeren en bouten vast?
- Werken veiligheidsgordels/ondersteuningstuig goed?
- Openen, sluiten en vergrendelen de vergrendelingsmechanismen  eenvoudig?
- Gaan de rupsbandmechanismen soepel open?
- Draaien de rubberen banden soepel rond de geleiders?
ALS ER GROTE GEBREKEN WORDEN ONTDEKT, DAN DIENT DE UITRUSTING BUITEN DIENST TE
WORDEN GENOMEN EN DIENT EVACUSAFE TE WORDEN BENADERD VIA TELEFOONNUMMER
+31 50 311 60 85

www.evacusafe.nl

Vergelijkingstabel
Excel
evacuatiestoel

Standard
evacuatiestoel

Transportstoel

Door één persoon te bedienen
Veiligheidsremmen
Lichtgewicht
Comfortabele zitting
Minimaal manueel tilwerk
Gebruik van 4 wielen op grondniveau
Eenvoudige installatie en gebruik
Armleuningen
Verstelbare zitting- en hoofdsteun
Veiligheidsriem voor de borst
Heupgordel
Beensteunriem
Rupsbanden
Rood-gecodeerde vergrendelingsmechanismen
Handgrepen
Stofhoes
Haken en informatieborden
Cursuspakketten beschikbaar

Premium
Evacuslider
Hoofd- en neksteun

Verstelbaar

Veiligheidsgordels

Verstelbaar

Voetzak

Verstelbaar

Dubbele handgrepen
Gewatteerde ondersteuningsmatras
Robuuste ondergrond
Opbergzak
Haken & informatieborden
Cursuspakketten beschikbaar
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Specificaties evacuatiestoelen
Excel
evacuatiestoel

Standard
evacuatiestoel

Transportstoel

Ingeklapt in cm
Hoogte

113

112

83

Diepte
Breedte

29

15

26

65

54

52

Hoogte

143

146

93

Diepte

99

70

92

Breedte

65

54

52

Gewicht stoel kg

13.8

12.5

9.6

Maximale draaglast kg

182

150

110

Uitgeklapt in cm

Meer specificaties

Instructies voor muurbevestiging
Excel
evacuatiestoel
A - Hoogte vanaf de vloer (cm)

Standard
evacuatiestoel

Transportstoel

70

80

80

B - Afstand tussen de gaten (cm)

26,5

26

25

C - Dimensie van gat (cm)

0,7

0,7

0,7

D - Gesuggereerde gatdiepte (cm)

5,5

5,5

5,5

B

NB: meegeleverde pluggen dienen alleen in stevige,
stenen muren te worden gebruikt. Voor holle

C

muren worden speciale pluggen geadviseerd.
Zowel de Standard als de Excel stoel dienen aan
de dwarsstang tussen de rupsbanden te worden

A

opgehangen (dus niet aan de handgreep).
Dit zorgt ervoor dat de beschermhoes goed over
de stoel past.
Vloer
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Excel evacuatiestoel
Instructies voor gebruik:

1. De stoel dient te worden geplaatst nabij de
uitgang waar hij wordt gebruikt. Hij dient aan
de bijgeleverde haken te worden gehangen of
hij kan tegen de muur steunen.

2. Verwijder de beschermhoes en plaats de
stoel op de grond in een geschikte stand.

3. Schakel het remmechanisme in door op het
afgebeelde rode voetgedeelte te drukken.

4. Ontgrendel de steunriem en open de stoel
tot een zitstand. Dit activeert het rupsbandmechanisme. Vergrendel door op het pedaal
met de twee rode vergrendelingen te drukken.

5. Klap de voetsteun uit.

6. Plaats de evacué in de stoel, maak de
veiligheidsriem vast en duw armleuningen
naar beneden.

7. Als de evacué in de stoel zit, ontgrendel dan
het remmechanisme door uw voet bovenop
het rode voetgedeelte te plaatsen en dit in
te drukken.

8. Begeef u naar de nooduitgang met uw
handen in de duwstand op de handgreep.

9. Open, eenmaal in positie, de twee rode
veerklemmen. Hierdoor kan de handgreep
omhoog. Sluit de twee rode veerklemmen
nadat u de handgreep naar boven hebt
gebracht en zorg dat ze weer goed zijn
vergrendeld. Dit zorgt dat de handgreep is
vergrendeld.
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10. Plaats uw handen vanuit de duwstand aan
de zijkanten naar het bovenste gedeelte van
de handgreep. Plaats uw voet op de groene
montagestang van de rupsband en hef de
stoel naar achteren.

11. Manoeuvreer de stoel naar voren op
de bovenste twee treden. Zorg dat de
rupsbanden contact blijven maken met de
traptreden.

12. Om de stoel te laten dalen duwt u de
handgreep richting uw voeten. Dit zorgt voor
een soepele, gecontroleerde afdaling.

TERUG NAAR DE OPBERGSTAND

13. Zodra u een overloop bereikt, bedient u de
stoel weer met 4 wielen en beweegt u de stoel
naar de volgende trap. Wanneer u de begane
grond hebt bereikt, rijdt u naar de uitgang.

15. Ontgrendel de rode veerklemmen
op de handgreep en beweeg rustig naar
beneden. Sluit de rode veerklemmen en
haal de handgreep naar boven totdat deze
vergrendelt. Haal het ondersteuningsharnas
door en over de handgreep.
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14. Zorg dat het remmechanisme
vergrendeld is.

16. Klap de armleuningen naar achteren
en sluit de stoel van de zijkant door het
remmechanisme op de rupsband te
ontgrendelen, naar voren te duwen vanaf
de bovenste handgreep en de stoel dicht te
klappen.

17. Haal het onderste gedeelte van het
ondersteuningsharnas door de voetsteun en
verbind dit met het bovenste gedeelte. Plaats
de stoel terug in de opberglocatie en doe de
beschermhoes er weer op.

Standard evacuatiestoel
Instructies voor gebruik:

1. De stoel dient te worden geplaatst nabij de
uitgang waar hij wordt gebruikt. Hij dient aan
de bijgeleverde haken te worden gehangen of
hij kan tegen de muur steunen.

2. Haal de stoel van de muur en plaats op de
grond. Activeer de voetremmen door op de
voetpedalen te drukken.

3. Ontgrendel de veerklemmen op de
handgreep, schuif naar beneden, sluit
de klemmen en haal omhoog om te
vergrendelen.

4. Houd de bovenkant van de stoel vast
terwijl u de zitting naar beneden trekt.
Als de stoel eenmaal open is, haalt u de
twee armleuningen naar beneden. De
armleuningen kunnen geen gewicht dragen.

5. Open de twee veerklemmen. Hierdoor kan
de bovenste handgreep worden verhoogd.

6. Sluit de veerklemmen en zorg dat ze weer
zijn vergrendeld. Hierdoor wordt tevens de
handgreep vergrendeld.

7. Open de twee veerklemmen aan
de achterkant van de stoel tussen de
rupsbanden.

8. Trek de rupsband naar achteren en
trek de dwarsstang naar u toe en sluit de
veerklemmen. Zorg dat ze weer vergrendelen
door naar beneden te duwen op het
rupsbandsysteem.

9. Eenmaal in het trappenhuis kunnen
hobbels, stroken of trapbeschermers worden
overbrugd door uw voet op de stang te
plaatsen zoals afgebeeld.
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10. De handen dienen nu te worden geplaatst
bovenaan de handgreep; kantel de stoel naar
achteren en manoeuvreer over de rand van
de trap.

11. Zorg dat de rupsbanden in contact blijven
met de trap, zorg voor een stevige grip en een
neerwaartse druk op de handgreep. Zo kan de
stoel naar beneden bediend worden.

12. Zodra u een overloop bereikt, bedient u de
stoel weer met 4 wielen en manoeuvreert u
de stoel naar de volgende trap.

1. Zorg dat de voetrem vergrendeld is.

2. Ontgrendel de veerklemmen op de
rupsband, dan sluiten en vergrendelen.

4. Klap de armleuningen terug. Sluit de stoel
en maak de veiligheidsgordel vast.

5. Plaats de stoel terug in de opberglocatie en
doe de beschermhoes er weer op.

TERUG NAAR DE OPBERGSTAND

3. Ontgrendel de veerklemmen op de
handgreep, schuif naar beneden, sluit
de klemmen en haal omhoog om te
vergrendelen.
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Transportstoel
Instructies voor gebruik:
Waarschuwing - de stoel is
ontworpen voor het vervoeren
van personen. De stoel mag
tijdens gebruik nooit onbeheerd
worden achtergelaten want de
stoel kan terugglijden en de
inzittende verwonden. Het advies
is dat alle gebruikers van de
stoel  een curcus hebben gehad.
Minimaal twee mensen moeten
de stoel kunnen gebruiken.

1.Haal de stoel uit de opberghoes en plaats
op de grond in een geschikte stand.

2. Maak de beveiligingsgordel los en verwijder
deze.

3. Houd het achterframe en het stoelframe
vast.

4. Til het stoelframe op en plaats de stang van
de stoel in de beugel op het achterframe.

5. Houd de handgreep vast en plaats de
persoon op de zitplaats, en zorg ervoor dat de
stoel ondersteund wordt.

6. Maak de veiligheidsgordel vast en loop in
de verplichte looprichting.

7 Eenmaal bij de trap dient 1 persoon de
handgrepen aan de achterkant van de stoel
vast te houden en 1 of 2 personen dienen de
hefgrepen onderaan de stoel vast te houden.

8. 1 persoon dient de leiding te nemen
en instructies te geven voor het optillen.
Manoeuvreer de stoel langzaam maar zeker
naar beneden.
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TERUG NAAR DE OPBERGSTAND

9. Eenmaal aanbeland op de overloop dient u
de stoel te laten zakken in een statische stand
en zich voor te bereiden op de volgende trap.

10. Eenmaal aangekomen op de begane
grond evacueert u naar de uitgang.

1. Houd het achterframe en de achterkant van
het stoelframe vast.

2. Maak los van de beugel en laat naar de
grond zakken.

3. Bevestig veiligheidsgordel rondom de stoel
en breng de stoel naar de opberglocatie.

4. Klap de armleuningen terug. Sluit de stoel
en maak de veiligheidsgordel vast.

5. Plaats de stoel terug in de opberglocatie en
doe de beschermhoes er weer op.

5. Plaats de stoel terug in de opberglocatie en
doe de beschermhoes er weer op.
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Premium Evacuslider
Waarschuwing - het evacuatiematras
is ontworpen voor het vervoeren van
personen. Het matras mag nooit onbeheerd
worden achtergelaten. Het advies is dat
alle gebruikers van het evacuatiematras
een curcus hebben gehad. Minimaal
twee mensen moeten het matras kunnen
gebruiken.

Premium evacuslider
Ingeklapt in cm
Hoogte

75

Breedte

67

Dikte

25

Uitgeklapt in cm
Hoogte

195

Breedte

65

Dikte

50

Meer specificaties
Gewicht matras kg

5.5

Maximale draaglast kg

120
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Instructies voor gebruik Premium Evacuslider:
1.

Haal de Evacuslider uit de opbergzak.

8.  Eenmaal bij de trap dient 1 persoon de
handgreep aan de achterkant van de

2.  Leg op de grond, rol uit en bevestig de

3.
4.

riemen met snelsluiting (wanneer u de

Evacuslider vast te houden en 1 persoon

Premium Evacuslider gebruikt, beweeg dan

dient de handgreep aan de voorkant van

de riem in een geschikte stand).

de Evacuslider vast te houden. De persoon

Gebruikt u de Premium of de Excel

aan de achterkant van de Evacuslider dient

Evacuslider, plaats dan de hoofdsteun.

de leiding te nemen en instructies te geven

Gebruikt u de Premium Evacuslider, plaats

voor het manoeuvreren. Manoeuvreer de

dan de voetzak op de klittenbandstrip.

Evacuslider langzaam maar zeker over de

5.

Plaats de evacué op de Evacuslider.

6.

Bevestig alle riemen om er zeker van te

trap naar beneden.
9.

Eenmaal aanbeland op de overloop dient

zijn dat de evacué veilig is bevestigd op de

u de Evacuslider te laten zakken in een

Evacuslider.

statische stand en zich voor te bereiden op

7.  Gebruikt u de Premium of de Excel
Evacuslider zorg er dan voor dat het
hoofd van de evacué in de korte stand is
bevestigd.

de volgende trap. Eenmaal aangekomen op
de begane grond naar de laatste uitgang
evacueren.
10. Zorg ervoor dat u de evacué voortdurend
geruststelt.

Premium Evacuslider
Hoofd- en neksteun

Verstelbaar

Veiligheidsgordels

Verstelbaar

Voetzak

Verstelbaar

Dubbele handgrepen
Gewatteerde ondersteuningsmatras
Robuuste ondergrond
Opbergzak
Haken & informatieborden
Cursuspakketten beschikbaar
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