Gebruiksaanwijzing
Slangoprolcassette

Eerst lezen en dan beginnen!!!

Gebruiksaanwijzing
Slangoprolcassette
De slangoprolcassette kan door een brandweerman in minder dan
twee minuten worden voorzien van drie 75 mm slangen in een
comfortabele positie..
Voor het vullen van de cassette is het handig om het midden van de slang
20 cm te verplaatsen zodat de koppelingen dan na elkaar komen te liggen.

1. De ophangbeugel aan het voertuig bevestigen
De ophangbeugel wordt aan de rechterkant op de optimale hoogte op de
ladder gehaakt en met de riem vastgezet.

Foto 1

Foto 2

Om optimaal te kunnen werken met de cassette dient de ophangbeugel
op een hoogte van ca. 80 tot 90 cm te worden bevestigd.

2. De slangoprolcassette wordt in de ophangbeugel gehaakt.

3. Het oprollen van de eerste slang.
Nadat de mand in de ophangbeugel is gehaakt, kan het vullen van de
mand beginnen. Het vullen wordt uitgevoerd vanaf de kant van de
cassette waar de slinger is ingebracht (zie foto. 3 en 4). De lus van de
slang wordt over de pen in de cassette gehouden en de slinger wordt tot
aan de aanslag ingebracht, zodat de haak in de lus van de slang steekt
en de slang mee kan worden gedraaid. Door met de klok mee te
draaien, wordt de eerste slang binnen enkele seconden in de cassette
gerold.

Foto 3

Foto 4

De slinger kan alleen in verticale positie in de cassette worden geplaatst
(zie foto 3). Wanneer de slang is opgerold, moet de slinger altijd in deze
positie worden gebracht door deze naar achteren te draaien, zodat de
slinger gemakkelijk kan worden verwijderd.

De eerste koppelingshelft wordt
in de daarvoor bestemde houder
gedrukt (zie foto 5).
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Draai na het oprollen de slinger één voor één om.
Draai terug. Dit ontspant de opgerolde slang en de slinger kan
gemakkelijker worden verwijderd.

4. Het oprollen van de tweede slang
Plaats de tweede lus op de tweede slinger (zie foto 6 en 7) met behulp
van de gaten aan de achterkant van de cassette en wikkel de tweede
slang op dezelfde manier in de cassette als de eerste.
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Slang 1 en 2 worden aan elkaar gekoppeld en in de onderste van de
twee koppelingshouders gestoken zoals aangegeven in foto 9. Indien
mogelijk, plaats deze zo dat de koppeling niet hoeft te draaien als de
slangen worden verwijderd. (zie foto 9)
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5. Het oprollen van de derde slang
Plaats de derde slanglus op de bovenste slinger (zie foto's 10 en 11) met
behulp van de openingen aan de achterkant van de mand en rol de derde
slang in de cassette op dezelfde manier als slang 1 en 2.
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Nadat de tweede en derde slang aan elkaar zijn gekoppeld, kan de
laatste koppelingshelft in de meegeleverde houder worden geplaatst (zie
foto 13) en met de klittenbandsluiting worden vastgezet.
De bevestiging van de laatste koppelingshelft kan ook anders worden
ontworpen, afhankelijk van het ontwerp en de overeenkomst met de klant.
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Verwijder de slangoprolcassette
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4. Het verwijderen van de slangen
Open het klittenband en verwijder de slangkoppeling, sluit deze aan op
het verdeelstuk en begin met de slangoprolcassette.
Bij dikke slangen, is het belangrijk dat de bovenste aangesloten
koppeling uit de houder wordt verwijderd voordat de slangen worden
verwijderd. Het verwijderen van de bovenste aangesloten koppeling
zorgt voor een soepele uitwerping van de slangen.
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Door de draagriem kan het gewicht van de
mand snel en eenvoudig worden verplaatst,
wat een groot voordeel is bij het beklimmen
van trappen naar de boven- of
benedenverdieping.

5. Verwijderen van de slangen door de klep te openen
alleen bij cassettes met klep

Wanneer de slangen worden verwijderd voor het wassen en
onderhouden van de slangen, kan de cassette worden geopend,
afhankelijk van het model.
De koppelingen worden uit hun respectievelijke houders getrokken
en aan elkaar gekoppeld. De koppelingen kunnen tussen het
gemarkeerde gebied door worden getrokken en zo kan de slang
worden verwijderd.
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