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• Als de ladder wordt geleverd met een of meer stabilisatorstangen, dient de 
gebruiker die stangen te monteren alvorens de ladder wordt gebruikt. 

• Controleer de ladder na levering en vóór gebruik om de goede toestand en werking van alle 
onderdelen te bevestigen. 

• Gebruik geen beschadigde ladder. 
• Zorg dat u fit genoeg bent om een ladder te gebruiken. Bepaalde medische 

aandoeningen of medicatie, alcohol of drugsmisbruik kunnen het gebruik van een 
ladder onveilig maken. 

• Zorg dat de ladder geschikt is voor het werk. 
• Verwijder eventueel vuil van de ladder, zoals natte verf, modder, olie of sneeuw. 
• Voor professioneel gebruik moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd met 

inachtneming van de wetgeving in het land van gebruik. 
• Identificeer eventuele elektrische risico's op de werkplek, zoals bovengrondse 

elektriciteitsleidingen of andere blootgestelde elektrische apparatuur en gebruik de ladder 
niet waar elektrische risico's bestaan. 

• Zorg dat alle vergrendelingsmechanismen op alle uitgeschoven sporten/treden vóór gebruik 
gecontroleerd en geactiveerd zijn. 

• De ladder moet worden gebruikt/bewaard bij temperaturen tussen -20 °C en +60 °C. 

• De stijlen (bomen) niet gebogen, krom, verwrongen, ingedeukt, gescheurd of gecorrodeerd zijn 
• De telescopische buizen rond de bevestigingspunten voor andere onderdelen in een goede toestand 

verkeren 
• Er geen bevestigingsonderdelen (doorgaans klinknagels, schroeven of bouten) ontbreken, loszitten of 

corrosie vertonen 
• Er geen sporten ontbreken, loszitten of overmatig versleten, gecorrodeerd of beschadigd zijn 
• De scharnieren tussen het voorste en het achterste gedeelte niet beschadigd zijn, loszitten of 

gecorrodeerd zijn 
• Er geen geleidingsbeugels ontbreken, beschadigd zijn, loszitten of corrosie vertonen en 

of ze correct aansluiten op de tegenoverliggende stijl 
• Er geen rubberen poten of eindkappen ontbreken, loszitten of overmatig versleten, gecorrodeerd of 

beschadigd zijn 
• De ladder nergens vuil is (bv. door vuildeeltjes, modder, verf, olie of vet) 
• De vergrendelingspallen geen schade of corrosie vertonen en correct functioneren 

Als een of meer van de bovenstaande controles niet volledig kunnen worden uitgevoerd, hoort u de 

ladder NIET te gebruiken. 

1. Plaats de ladder rechtop op een harde ondergrond. Plaats één voet op de onderste sport. 
Begin de ladder van bovenaf te openen door ze naar boven te trekken totdat het gedeelte 
met de sport wordt vergrendeld en blijf dit sport voor sport doen totdat alle gedeelten 
vergrendeld zijn. 

2. Controleer of de rode vergrendeling onder iedere sport zichtbaar is, wat aangeeft dat het 
gedeelte in kwestie vergrendeld is. De tweede sport van onderen af beschikt over 
schuifknoppen. Die zijn vergrendeld wanneer ze zijn uitgeschoten tegen de buis. 

3. Voor optimale veiligheid moet de ladder in een hoek van 65-75 graden staan. De sporten 
moeten horizontaal staan. 
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4. Plaats de ladder rechtop op een vlakke ondergrond. Plaats één voet op de onderste sport. 
Neem de hoogste sport vast die u wilt uitschuiven en trek de ladder naar boven totdat het 
gedeelte in kwestie vastklikt. 

5. Blijf de ladder openen totdat alle stukken onder dit gedeelte uitgeschoven en 
vergrendeld zijn. De overige stukken zouden op elkaar gestapeld moeten blijven. 

6. Controleer of de rode vergrendeling onder iedere sport zichtbaar is, wat aangeeft dat het 
gedeelte in kwestie vergrendeld is. De tweede sport van onderen af beschikt over 
schuifknoppen. Die zijn vergrendeld wanneer ze zijn uitgeschoten tegen de buis. 

7. Plaats de ladder in een hoek van 65-75 graden voor optimale veiligheid. De sporten moeten 
horizontaal staan. 

 
 

8. Reinig de ladder indien nodig (zie hieronder). 
9. Met de schuifknoppen onder de tweede sport van onderen af wordt de hele ladder 

ontgrendeld. Ontgrendel de schuifknoppen een voor een terwijl u met uw andere 
hand de stijl van de rechtstaande ladder vasthoudt (zodat ze niet ineenschuift onder 
haar eigen gewicht). 

10. Schuif de ladder voorzichtig ineen door met beide handen de stijlen vast te 
houden zodat uw vingers niet geklemd raken. 

 

• De maximale totale belasting is 500 kg. 
• Betreed de laatste meter van de ladder niet. 
• Gebruik de ladder niet op een zachte ondergrond. 
• Reik niet te ver. 
• Er mogen maximaal drie personen tegelijk op de ladder staan. 
• Klim op en af met uw gezicht naar de ladder toe. 
• Houd de ladder altijd stevig vast wanneer u op- en afklimt. Zorg altijd voor een houvast 

tijdens het werken op een ladder of neem extra veiligheidsvoorzorgen als dat onmogelijk is. 
• Vermijd werk dat de ladder zijdelings belast, zoals het zijdelings doorboren van 

massieve materialen. 
• Draag geen uitrusting die zwaar of moeilijk te hanteren is terwijl u een ladder gebruikt. 
• Draag geschikt schoeisel als u op een ladder klimt. 
• Ladders dienen enkel te worden gebruikt voor licht werk van korte duur (vermoeidheid 

houdt een risico in). 
• Gebruik de ladder niet buiten in slechte weersomstandigheden, zoals bij sterke wind. 
• Neem bij het plaatsen van de ladder rekening met botsingen van bv. voetgangers, 

voertuigen of deuren met de ladder. Vergrendel waar mogelijk deuren (uitgezonderd 
nooduitgangen) en vensters op de werkplek. 

• Gebruik de ladder niet als brug. 
• Wijzig het ontwerp van de ladder niet. 
• Verplaats een ladder niet terwijl u erop staat. 
• Gebruik de ladder niet voor vuil werk of in een vuile omgeving. Als de ladder 

bijvoorbeeld wordt gebruikt om te metselen, beton te storten of te schilderen, kan 
het na verloop van tijd moeilijk zijn om ze schoon te houden, wat de telescopische 
werking kan beperken. 

• Dit is een ladder voor professioneel gebruik. 
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• De ladder moet in de correcte positie worden gebruikt, in een hoek van 65-75° ten 
opzichte van de grond. 

• Zorg dat de sporten horizontaal staan. 
• Ladders die worden gebruikt voor toegang tot een hoger niveau moeten minstens 1 m 

boven het aanlegpunt uitsteken en indien nodig worden beveiligd. 
• Gebruik de ladder enkel in de aangegeven richting. De ladder mag niet ondersteboven 

worden geopend, gesloten of gebruikt. 
• Zet de ladder niet tegen ongeschikte oppervlakken. 
• De ladder mag nooit van bovenaf worden verplaatst. 

 
 

Ten behoeve van de veiligheid en functionaliteit moeten de ladder en vooral de stijlen en 
sporten altijd schoon worden gehouden. Vuil, vijlsel, verfvlekken, lijm enz. moeten worden 
weggeveegd voordat de ladder wordt ingeschoven. Reinig de ladder met een doek en een 
kleine hoeveelheid oplosmiddel. Indien nodig kunnen de telescopische buizen met 
siliconespray worden behandeld. Spuit de spray in de buizen en wrijf die droog. De ladder 
moet altijd droog worden gehouden zodat stof de functionaliteit ervan niet beperkt. 

Alle onderhouds- of herstelwerkzaamheden moeten altijd worden uitgevoerd door een 
erkende servicewerkplaats, die per afzonderlijk geval de gepaste stappen bepaalt. Neem voor 
service & onderhoud contact op met de fabrikant of verdeler. 
Als de rubberen poten of eindkappen versleten raken, vervang ze dan voor optimale veiligheid. 
Gebruik de ladder nooit zonder rubberen poten (antislipbeveiliging) of eindkappen om te 
voorkomen dat stof, metaaldeeltjes e.d. in de buizen terechtkomen. Nieuwe 
poten/eindkappen zijn verkrijgbaar bij handelaars. Om veiligheidsredenen mogen enkel 
originele reserveonderdelen worden gebruikt. 
Raadpleeg bij service- of herstelwerkzaamheden uw handelaar voor de locatie van uw 
dichtstbijzijnde erkende servicepartner. 

Draag en vervoer de ladder altijd in volledig gesloten en ingeschoven toestand om de 
telescopische buizen te beschermen tegen eventuele schade die de functionaliteit van de 
ladder kan beperken. 

De ladder moet worden bewaard: 
• Uit de buurt van omgevingen waar haar toestand sneller kan verslechteren (bv. 

vocht, overmatige warmte, blootstelling aan weersomstandigheden). 
• Waar ze niet kan worden beschadigd door voertuigen, zware voorwerpen of vuil. 
• Waar ze geen valgevaar kan veroorzaken of obstakel kan vormen. 
• Waar ze niet eenvoudig voor criminele doeleinden kan worden gebruikt. 
• Zodat ze permanent op haar positie staat (bv. stelling) en/of beveiligd is tegen 

ongeoorloofd gebruik (bv. door kinderen) 

De fabrikant garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 
Indien materiaal- en fabricagefouten, of schade door materiaal- en fabricagefouten, kunnen 
worden aangetoond, is de koper gerechtigd het product te laten herstellen of vervangen in 
overeenstemming met de lokale wetgeving inzake de verkoop van consumptiegoederen in 
het land van aankoop. 

De fabrikant is verantwoordelijk voor gebreken aan het product, voor een periode van één 
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jaar vanaf de aankoopdatum. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor gebreken aan het 

product indien het duidelijk is dat het gebrek is veroorzaakt doordat het: 

• Niet is gebruikt zoals beschreven is in de aanwijzingen. 
• Niet is gereinigd, verzorgd, onderhouden, bewaard of vervoerd in overeenstemming met de 

aanwijzingen. 
• Is omgebouwd of gewijzigd, dan wel externe schade of een ongeval heeft ondergaan 

waarbij het onbedoeld is beschadigd door welk voorwerp of welke stof dan ook. 
• Overbelast is. 
• Hersteld is door een niet-erkende servicepartner of indien niet-originele reserveonderdelen zijn 

gebruikt. 
• Verkeerd is opgesteld. 

Normale slijtage wordt niet beschouwd als een gebrek. 

Bij iedere garantieclaim moet een aankoopbewijs worden voorgelegd. Indien de koper een 
claim wil indienen vanwege een gebrek, dan moet de handelaar op de hoogte worden gebracht 
binnen een redelijke termijn nadat het gebrek is ontdekt of binnen de termijn die in de 
regelgeving van het land van aankoop is vastgelegd. 
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