
NL

NL Veilige evacuatie van vier baby’tjes. Versleepbaar door één of twee personen.
ENG Safe evacuation method for four babies. To be operated by one or two people.

NL Haal de S-CAPEKIDS uit de groene Wall Cover. De S-CAPEKIDS beschikt over vier compartimenten. 
Zorg dat de compartimenten omhoog liggen. In ieder compartiment kunt u één baby/peuter fixeren.
ENG  Remove the S-CAPEKIDS from the green Wall Cover (storage cover). The S-CAPEKIDS consists of four compartments. Make 
sure the compartments are facing upwards. You can place one baby/ toddler in each compartment.

NL Volg stap 2, 3 & 4 voor de resterende compartimenten, zodat er vier kinderen op het matras liggen.
ENG Follow steps 2,3 & 4 for the remaining compartments for putting a total of four children on the 
S-CAPEKIDS evacuation mattress.

NL Plaats de benen van de baby/peuter door de opening van het broekje. De twee delen van het hoofdblok worden naast het 
hoofd van de baby/peuter geplaatst. Door middel van het bandje worden de twee delen van het hoofdblok met elkaar verbonden. 
Hierdoor fixeert u het hoofdje.
ENG Put the baby’s / toddler’s legs through the opening of the bottom. Place the two parts of the head block next to the head of the 
baby/ toddler. The two blocks are connected to each other with the strap. This fixates the head.

NL Bij een evacuatie over de trap kunt u dit met één of twee hulpverleners doen. De persoon die onderaan de trap staat, zorgt dat het 
onderbeen constant contact houdt met de S-CAPEKIDS. Hierna kunt u stap-voor-stap naar beneden. De persoon die de treklus aan het 
hoofdeinde bediend, stuurt mee wanneer nodig.
ENG One or two emergency workers can bring the S-CAPEKIDS down the stairs. The person standing at the bottom of the stairs 
ensures that his lower legs are in constant contact with the S-CAPEKIDS. Then they may proceed to go down the stairs. The person 
who operates the pulling strap at the head end steers when necessary.

NL Open de flap van het compartiment. Leg de baby/peuter op de matras zoals aangegeven op het icoon. 
Ieder compartiment bestaat uit drie losse elementen: een broekje, een hoofdblok en een hoofdblok-verbinding. 
ENG Open the compartment flap. Place the baby/ toddler on the mattress as shown in the picture / icon. Each compartment con-
sists of three separate elements: a bottom, a head block and a head block connection.

NL Horizontale verplaatsing kan gedaan worden met één of twee hulpverleners. In combinatie met een buidelzak kan de 
hulpverlener nog een baby’tje meenemen.
ENG Moving horizontally can be done with one or two emergency workers. 

NL Sluit de flap zodat de baby/peuter in een soort cocon ligt.
ENG Close the flap so that the baby/ toddler is packed in a cocoon.

NL Zorg dat u de S-CAPEKIDS ook zelfstandig kunt bedienen. Zorg dat u het gewicht over de gehele lengte van de trap onder 
controle kunt houden.
ENG Also make sure you can operate the S-CAPEKIDS independently. Be sure to keep the weight under control over the entire 
length of the stairs.

NL   Waarschuwing! Uw eigen veiligheid staat altijd voorop. Oefen regelmatig met de S-CAPEKIDS en volg altijd de instructies op. In combinatie met een buidelzak kunt u nog een kindje meenemen op uw borst.
ENG Warning! Always put your own safety first. Practice regularly with the S-CAPEKIDS and always follow the instructions. You may carry an extra child on your chest with the pouch bag.
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MANUAL HANDLING / GEBRUIKSAANWIJZING


