De Corban is een product van Zeilmakerij Werkendam

Gebruiksaanwijzing van de CORBAN
Dit demontabel scherm dient als barrière tussen personen. Het scherm kan in 2
verschillende hoogtes ingesteld worden. Gebruik je het scherm om het Covid-19
besmetting te voorkomen zorg dan dat je deze gebruiksaanwijzing goed leest. Wij als
Zeilmakerij Werkendam kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei
schade/besmettingen aan personen die ontstaan zijn tijdens/door het gebruik van dit
CORBAN -scherm.
U gebruikt Corban-scherm op eigen risico.
Opstelling:
- Positioneer de 2 of 3 stuks tassen op de grond op de plaatst waar u het CORBAN scherm wilt opzetten.
- Houdt er rekening mee dat het CORBAN - scherm minimaal 1.00 mtr afstand staat
waarbij u zich wilt plaatsen tijdens het bezoek van uw gasten.
- De bezoeker dient ook op minimaal 1.00 mtr van het CORBAN - scherm te staan.
- Gebruik bij het samen stellen/demonteren van het CORBAN - scherm de bijgeleverde
handschoenen. De handschoenen moet u weggooien zodra het scherm weer is
gedemonteerd en in de tassen zit.
Samenstellen:
- Rits de tas open
- Haal de cassette eruit
- Draai de twee voet platen haaks tov de cassette.
- Haal de staander uit de zijkant van de cassette en zet hem in elkaar ( 3 delen).
De plastic klip houdt u aan de bovenzijde.
- Plaatst de staander in het gat van de cassette.
- Zet uw voet op een voet plaat.
- Haal voorzichtig de aluminium strip uit de cassette en trek deze omhoog.
- Plaats de rand in de aluminium strip op de plastic klip
Doe het zelfde voor tas 2 en 3, zoveel CORBAN -schermen u heeft.
Positioneer de CORBAN -scherm op de plaats waar u het wilt hebben en houdt rekening
met 2 x 1.00 mtr afstand.
Maak de naden tussen de scherm dicht door de lossen pvc stroken met drukkers op de
aluminium strip boven en de cassette te plaatsen. Houdt de zwarte sticker op de pvc
stroken boven.
Het is ook mogelijk het CORBAN -scherm lager te maken. U kunt 2 delen van de
staander gebruiken in plaats van 3. Let op dat het touw van de staander in de gleuf van
het gat in de cassette op de juiste manier geplaatst wordt.
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Demonteren:
- Zorg dat u de bijgeleverde handschoenen aan heeft.
- Maak de tussen pvc strippen los en rol deze op.
- Haal de aluminium strip van de plastic klip en laat de aluminium strip rustig in
de cassette zakken.
- Doe het zelfde met de andere schermen.
- Haal de staander uit de cassette en demonteer deze.
- Plaats de staander in de cassette aan de zijkant.
- Draai de voet steunen onder de cassette.
- Plaatst de cassette in de tas met een pvc tussen strip.
- Sluit de tas dmv de rits.
- Gooi uw handschoenen weg.
Schoonmaken:
Het CORBAN -scherm kunt u aan beide zijden schoonmaken met een zachte doek met
desinfecteer (Dettol)
Gebruik hierbij een nieuwe set handschoenen.
Het gebruik van harde borstels en alcohol/thinner/aceton en andere heftige producten
wordt afgeraden. Het pvc scherm is hier niet tegen bestaand.
Mocht u het CORBAN-scherm niet schoonmaken dan raden wij u aan om na gebruik 72
uur te wachten voordat u een hem weer gebruikt.
Voor vragen mail info@zeilmakerijwerkendam.nl
Of bel 0183-562911
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