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TELESCOOPLADDERS
Gebruikshandleiding

Lees voor gebruik deze instructies
  



WAARSCHUWING!
Voorkom letsel of erger, lees voor gebruik alle instructies en bekijk de 
waarschuwingssymbolen die op het product zijn aangebracht.
Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
•  Let op! Metaal geleid elektriciteit. Laat de ladder 

niet in contact komen met elektriciteitskabels.
•  Maximum toegestane gewicht is 150 kg. Het  

totale gewicht van de gebruiker plus gereed
schap mag niet meer zijn dan 150 kg.

•  Zorg er te allen tijden voor dat het vergrendel
mechanisme in de vergrendelde posities  
staat alvorens u de ladder gaat gebruiken.  
In dien de ladder volledig uitgestrekt wordt  
dienen alle schakels vergrendeld te zijn.

•  De ladder dient gebruikt te worden met gelijke 
afstanden tussen de treden.

•  Gebruik geen accessoires die niet bij deze ladder 
geleverd zijn of toebehoren.

•  Inspecteer de ladder na levering en controleer  
op geschiktheid voor gebruik. Herhaal dit  
iedere keer wanneer u de ladder gebruikt. Ge bruik 
de ladder niet indien er onderdelen missen of  
beschadigd zijn. Voor professioneel ge
bruik       dient de ladder jaarlijks gekeurd   
te worden.

•  Zorg ervoor dat de ladder geschikt is voor de 
toepassing. Maak geen aanpassingen aan de  
ladder. Doet u dit wel, kan dit resulteren in  
ernstig letsel en vervalt de garantie direct.

•  Laat de ladder in geval van schade repareren 
door een professional.

•  Vernietig de ladder indien deze onderhevig is 
geweest aan ernstige hitte (brand) of bijtende 
stoffen (zuren).

•  Houdt u zich te allen tijde stevig vast aan de 
bomen van de ladder en met uw lichaam parallel 
aan de ladder.

•  Plaats de ladder altijd op een vlakke, stabiele en 
droge ondergrond. Zet de ladder nooit op een 
gladde ondergrond of op een object.

•  Controleer altijd of beide rubberen poten stevig 
vastzitten.

•  Wees extra voorzichtig met regenachtige, 
winderige of ijzige omstandigheden.

•  Wees voorzichtig bij het op en afstappen van de 
ladder.

•  Gebruik uw ladder nooit onder invloed van drank 
en/of drugs. De klusser die de ladder gebruikt 
wordt geacht in goede gezondheid te verkeren.

•  Gebruik de ladder nooit voor een onvergrendel
de deur.

• Gebruik de ladder niet in horizontale positie. 

• Gebruik de ladder niet ondersteboven.
•  De ladder dient niet in hangende positie te worden 

gebruikt.
• Vervoer de ladder altijd in ingeschoven toestand.
• Voorkom stoten en botsen met de ladder.
•  Gebruik de ladder niet in het water. Dit kan schade 

aan de telescopische buizen als gevolg hebben.
• Verplaats de ladder nooit indien er iemand op staat.
•  Deze ladder is geen speelgoed en is niet bedoeld 

om te gebruiken in de buurt van kinderen of door 
kinderen. Laat de ladder nooit onbeheerd achter in 
uitgeschoven toestand. 

•  Ga nooit op de ladder staan bij het inschuiven van 
de ladder.

•  Verwijder na gebruik altijd natte substanties van 
de ladder. Verwijder puin en of vuil.

•  Indien mogelijk, is het aan te raden een tweede 
persoon te vragen om de ladder vast te houden tij
dens het beklimmen.

•  Draag altijd stevige schoenen met goede grip  
tijdens gebruik van de ladder. Draag geen losse 
kleding die kan wapperen of vast komen te zitten.

•  Plaats de ladder zoveel mogelijk in een 75 graden 
hoek met gestrekte armen voor u.  (zie figuur 1). 

•  Bestijg nooit de bovenste 3 treden van de ladder. 
Daarboven loopt u het risico uw balans te verliezen.

ZORG DAT U BEKEND BENT MET DE WERKING 
VOORDAT U DE LADDER GAAT GEBRUIKEN.
•  Iedere trede heeft twee mechanismen. Dit mecha

nisme vergrendeld automatisch door middel van 
een geveerde stalen pin.

•  Het mechanisme kan bediend worden door de 
knoppen die zichtbaar zijn aan de voorkant van de 
ladder.

•  De vergrendelknoppen hebben twee doelen.   
Ze tonen of de ladder vergrendeld is, en dienen 
als knoppen om de ladder te ontgrendelen /  
vergrendelen.

•  Als het knopje vrijwel tegen het zwarte plastic 
aanzit, is de trede vergrendeld. Indien dit knopje 
enige afstand van het zwarte plastic verwijderd 
is, is deze NIET vergrendeld (zie figuur 2 en 3). 

LET OP! Het kan soms klinken alsof de ladder / 
trede     vergrendeld is, terwijl dit niet zo is. Controleer 
 daarom altijd visueel of de ladder vergrendeld is. Het  
vergrendelmechanisme moet altijd veilig vergren
deld zijn voor gebruik.

!



VOLLEDIG UITSCHUIVEN VAN DE LADDER
•  Ga met een voet op de onderste trede staan   

en trek de ladder van bovenaf aan omhoog 
(figuur 4).

•  Ga zo door tot de ladder volledig is uitgeschoven.  
Controleer dat ieder te gebruiken trede veilig is 
vergrendeld.

GEDEELTELIJK UITSCHUIVEN VAN DE LADDER
Pak de ladder bij de gewenste sport, bijvoorbeeld 
de middelste sport en schuif de onderliggende 
sporten volledig uit (figuur 5).

EENMAAL UITGESCHOVEN
•  Zodra de ladder de gewenste lengte bereikt heeft, 

zorgt u ervoor dat deze in een hoek van 75 graden 
gebruikt wordt. Controleer ook of de ondergrond 
voldoende grip heeft.

•  Gebruik de ladder alleen tegen een draagkrachtig 
object en vermijdt contact met elektriciteits
kabels. Voorkom bij gebruik botsingen met voet
gangers, voertuigen en openslaande deuren. Sluit 
deuren die potentieel een gevaar vormen. 

•  Betreed de ladder altijd voorzichtig onderaan. 
 Betreed de ladder nooit boven 1 meter van             de 
grond.

FIGUUR 2 ONTGRENDELKNOPPEN

FIGUUR 1 HOEK VAN 75 GRADEN 

FIGUUR 3 ONTGRENDELING

FIGUUR 4 BIJ VOLLEDIG UITTREKKEN 
BEGIN MET DE BOVENSTE SPORT 

FIGUUR 5 BIJ GEDEELTELIJK UITTREKKEN 
BEGIN MET DE GEWENSTE SPORT 
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GEBRUIK VAN DE LADDER
•  Stap nooit ver boven de grond van de ladder af. 
•  De ladder dient gebruikt te worden voor licht werk 

en korte duur.
•  Gebruik niet geleidende ladders voor klussen met 

elektriciteit.
•  Voorkom onnodig zijgewicht, zoals zwaar  

gereedschap of cement.
•  Neem geregeld pauzes tijdens het gebruik van de 

ladder om vermoeidheid te voorkomen.
•  Indien u de ladder gebruikt om op een hoger 

niveau te komen, zorg dan dat de ladder tot een 
meter boven het uitstappunt reikt. 

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES
•  Muur afstandhouders ter bescherming van de 

ladder en of de muur/gevel.
•  Wielen set 2 stuks voor eenvoudig verplaatsen 

van de ladder. 

INSCHUIVEN VAN DE LADDER
•  Als u klaar bent met het gebruiken van de ladder, 

kunt u deze opvouwen tot het opbergformaat.

1) Zet de ladder schuin tegen de muur.
2)  Ga voor de ladder staan, strek uw armen en klem 

uw handen om de twee buizen. Plaats  vervolgens 
uw duimen op de twee knoppen. Deze ladder is 
uitgerust met een soft closing mechanisme, 
maar wees desondanks voorzichtig met het 
plaatsen van uw vingers. Plaatst uw vinger niet 
op of tussen de treden. (figuur 6)

3)  Als de ladder eenmaal ingevouwen is, kunt u 
het klittenband om de treden heen trekken  
(figuur 7). Berg de ladder op in een koude droge 
ruimte buiten het bereik van kinderen.

150
KG

FIGUUR 7     KLITTENBAND

 MAXIMALE
BELASTING

FIGUUR 6    PLAATSING HANDEN 


