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1  Waarschuwing, van ladder vallen

2  Raadpleeg de gebruikershandleiding voor  
 meer informatie

3  Inspecteer de ladder na levering. Voer voor  
 gebruik een visuele inspectie uit om te con- 
 troleren of de ladder niet beschadigd is  
 en veilig is om te gebruiken. Een beschadig- 
 de ladder niet gebruiken

4  Maximale totale belasting: 150 kg

5  Gebruik de ladder niet op een ongelijkmatige  
 of instabiele ondergrond

6  Reik niet te ver

7  Zet de ladder niet op een vervuilde ondergrond

8  Maximaal één gebruiker

9  De ladder alleen op of af gaan met uw  
 gezicht naar de ladder

10  Houd altijd een goede greep op de ladder  
 bij het beklimmen/afdalen. Neem aanvullende  
 veiligheidsmaatregelen als dat niet mogelijk is

11  Vermijd werkzaamheden die leiden tot een  
 zijwaartse belasting van ladders, zoals  
 zijwaarts boren door vaste materialen

12  Draag bij gebruik van de ladder geen  
 uitrusting die zwaar of moeilijk te hanteren is

13  Gebruik geen ongeschikt schoeisel bij het  
 beklimmen van de ladder

14  Geen ladder gebruiken als u niet in goede  
 conditie bent. Bepaalde medische aandoening- 
 en of medicatie, alcohol- of drugsgebruik  
 kunnen gebruik van een ladder onveilig maken

15  Waarschuwing, elektrisch gevaar. Identificeer 
  eventuele elektrische risico’s in het werk- 

 gebied, zoals overhangende leidingen of andere 
  blootliggende elektrische apparatuur, en gebruik  
 geen aluminium ladders bij elektrische risico’s

16  Gebruik de ladder niet als brug

17  Als een ladder wordt geleverd met stabi- 
 lisatiestangen die voor het eerste gebruik  
 door de gebruiker bevestigd moeten worden,  
 wordt dit beschreven op de ladder en in de  
 gebruiksaanwijzing

18  Ladder voor huishoudelijk gebruik

19  Ladder voor professioneel gebruik

20  Leunende ladders met sporten moeten in de  
 juiste hoek worden gebruikt

21  Leunende ladders met treden moeten  
 worden gebruikt met de treden in een  
 horizontale positie

22  Ladders die worden gebruikt voor toegang  
 tot een hoger niveau moeten minstens 1 m 
  boven het afstappunt uitkomen en moeten  
 indien nodig worden gezekerd

23  Gebruik de ladder alleen in de aangegeven  
 richting, alleen anders gebruiken indien  
 nodig vanwege het ontwerp van de ladder

24  De ladder niet tegen ongeschikte  
 oppervlakken leunen

25  Sta niet op de laatste meter van een  
 telescopische ladder

26  Alle vergrendelingsmechanismen van alle  
 uitgeschoven sporten/treden moeten voor  
 gebruik gecontroleerd en vergrendeld zijn

27  Houd uw handen/vingers uit de buurt van  
 sporten wanneer u de ladder in de mogelijke  
 gebruiksposities brengt
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Van harte gefeliciteerd met uw aankoop van een telescopische ladder van Teles-
teps. Dankzij het unieke ontwerp is een Telesteps-ladder veilig en gemakkelijk te 
gebruiken. Lees voor gebruik de instructies zorgvuldig door met betrekking tot het  
gebruiken, hanteren en onderhouden van uw ladder.

 VOOR GEBRUIK 
• Als de ladder geleverd wordt met stabilisatiestangen, moeten de stangen voor gebruik van  
 de ladder door de gebruiker bevestigd worden. 
• Inspecteer de ladder na levering en voor gebruik om de toestand en werking van alle  
 onderdelen te bevestigen. 
• Een beschadigde ladder niet gebruiken. 
• Zorg dat u in goede conditie bent om de ladder te gebruiken. Bepaalde medische aandoe- 
 ningen of medicatie, alcohol- of drugsgebruik kunnen gebruik van een ladder onveilig maken. 
• Zorg dat de ladder geschikt is voor de taak. 
• Verwijder eventueel vuil van de ladder zoals natte verf, modder, olie of sneeuw. 
• Voor professioneel gebruik moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd in overeenstem- 
 ming met de wetgeving van het land van gebruik. 
• Identificeer eventuele elektrische risico’s in het werkgebied, zoals overhangende leidingen of  
 andere blootliggende elektrische apparatuur, en gebruik de ladder niet bij elektrische risico’s. 
• Zorg dat alle vergrendelingsmechanismen van alle uitgeschoven sporten/treden gecontroleerd  
 en vergrendeld zijn.
• De ladder moet worden gebruikt en opgeslagen bij een temperatuur van -20 tot +60 °C.

 ALTIJD CONTROLEREN VOOR GEBRUIK
• De stijlen (bomen) zijn niet verbogen, verdraaid, gedeukt, gescheurd of gecorrodeerd
• De telescopische buizen rond de bevestigingspunten voor andere onderdelen verkeren in  
 goede conditie
• Bevestigingen (doorgaans klinknagels, schroeven of bouten) mogen niet ontbreken, los zitten  
 of gecorrodeerd zijn
• Sporten mogen niet ontbreken, los zitten, buitengewoon versleten, gecorrodeerd of  
 beschadigd zijn
• Scharnieren tussen het voorste en achterste gedeelte mogen niet los zitten, beschadigd of  
 gecorrodeerd zijn
• Geleidingsbeugels mogen niet ontbreken, los zitten, beschadigd of gecorrodeerd zijn, en  
 grijpen goed in op de bijbehorende stijl
• Rubberen voetjes en einddoppen mogen niet ontbreken, los zitten, buitengewoon versleten,  
 gecorrodeerd of beschadigd zijn
• De volledige ladder is vrij van vuil (zoals modder, verf, olie of vet)
• Vergrendelingen zijn niet beschadigd of gecorrodeerd en werken correct

Als aan een van de bovenstaande controlepunten niet volledig wordt voldaan, mag u de ladder 
NIET gebruiken.
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 A- DE LADDER UITSCHUIVEN
1.  Zet de ladder rechtop op een stevige ondergrond. Zet één voet op de onderste sport. Begin  
 de ladder van bovenaf uit te schuiven door deze omhoog te trekken totdat de laddersectie  
 vergrendelt en ga zo door per sectie totdat alle secties vergrendeld zijn. 
2.  Controleer of de rode vergrendeling onder iedere sport zichtbaar is, daarmee wordt  
 aangegeven dat de sectie vergrendeld is. De tweede trede van onder heeft schuifknoppen.  
 Deze zijn vergrendeld wanneer ze naar buiten gesprongen zijn tegen de buis.
3. De ladder moet geplaatst worden onder een hoek van 65-75 graden voor optimale veilig-
heid. De sporten moeten horizontaal zijn.

 B – DE LADDER UITSCHUIVEN TOT TUSSENLENGTE
4.  Zet de ladder rechtop op een gelijkmatige ondergrond. Zet één voet op de onderste sport.  
 Pak de sport vast die de bovenste sport moet worden en trek deze omhoog tot de sectie  
 vergrendelt. 
5.  Ga door met het uitschuiven van de ladder tot dat alle secties eronder uitgeschoven en  
 vergrendeld zijn. De resterende secties moeten op elkaar gestapeld zijn. 
6.  Controleer of de rode vergrendeling onder iedere sport zichtbaar is, daarmee wordt 
 aangegeven dat de sectie vergrendeld is. De tweede trede van onder heeft schuifknoppen.  
 Deze zijn vergrendeld wanneer ze naar buiten gesprongen zijn tegen de buis.
7.  Plaats de ladder onder een hoek van 65-75 graden voor optimale veiligheid. 
 De sporten moeten horizontaal zijn.

C – DE LADDER INSCHUIVEN
8.  Maak de ladder schoon indien nodig (zie onder). 
9.  Ontgrendel de volledige ladder met de schuifknoppen op de tweede sport van onderen.  
 Ontgrendel één schuifknop per keer terwijl u de stijl van de rechtop staande ladder met uw  
 andere hand vasthoudt (zodat deze niet door zijn eigen gewicht inschuift).
10. Sluit de ladder zorgvuldig door de stijlen met beide handen vast te houden, op zo’n manier  
 dat uw vingers niet klem komen te zitten. 

 GEBRUIK 
• De maximale totale belasting is 150 kg. 
• Klim niet op de laatste meter van de ladder.
• Gebruik de ladder niet op een instabiele ondergrond. 
• Reik niet te ver. 
• Maximaal één persoon tegelijk op de ladder
• De ladder beklimmen en afdalen met uw gezicht naar de ladder. 
• Houd een goede greep op de ladder bij het beklimmen en afdalen. Zorg voor houvast bij het  
 werken op een ladder en neem anders aanvullende veiligheidsmaatregelen. 
• Vermijd werkzaamheden die leiden tot een zijwaartse belasting van ladders, zoals zijwaarts  
 boren door vaste materialen. 
• Draag bij gebruik van de ladder geen uitrusting die zwaar of moeilijk te hanteren is. 
• Draag geschikt schoeisel bij het beklimmen van de ladder. 
• Ladders mogen alleen worden gebruikt voor lichte werkzaamheden van korte duur (ver 
 moeidheid is een risico).
• Gebruik ladders niet buiten bij slechte weersomstandigheden zoals harde wind. 
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• Houd bij het positioneren van de ladder rekening met het risico van stoten tegen de ladder,  
 bijvoorbeeld door voetgangers, voertuigen of deuren. Zet waar mogelijk deuren en ramen in  
 het werkgebied vast (behalve nooduitgangen). 
• Gebruik de ladder niet als brug. 
• Pas het ontwerp van de ladder niet aan. 
• Verplaats de ladder niet terwijl u erop staat. 
• Gebruik de ladder niet voor vieze werkzaamheden in een vieze omgeving. Als de ladder  
 bijvoorbeeld wordt gebruikt voor metselen, beton storten of verven, kan het na verloop van  
 tijd moeilijk zijn om de ladder schoon te houden, wat nadelig is voor de telescopische functie. 
• Deze ladder is voor professioneel gebruik.
• De ladder moet worden gebruikt in de juiste positie, met een hoek van 65-75º ten opzichte  
 van de grond.
• Zorg dat de treden in een horizontale positie staan.
• Ladders die worden gebruikt voor toegang tot een hoger niveau moeten minstens 1 m boven  
 het afstappunt uitkomen en moeten indien nodig worden gezekerd. 
• Gebruik de ladder alleen in de aangegeven richting. De ladder mag niet ondersteboven  
 worden uitgeschoven, ingeschoven of gebruikt.
• De ladder niet tegen ongeschikte oppervlakken leunen. 
• De ladder nooit van bovenaf verplaatsen. 
 
 SCHOONMAKEN 
Voor veiligheid en functionaliteit moet de ladder, met name de stijlen en sporten, altijd goed 
schoon worden gehouden. Vuil, vijlsel, verfspatten, lijm, enz. moet altijd worden afgenomen 
voordat de ladder wordt gesloten. Maak de ladder schoon met een doek en een kleine hoeve-
elheid oplosmiddelen. Indien nodig kunnen de telescopische buizen wanneer ze schoon zijn 
worden behandeld met siliconenspray. Spuit de buizen in en veeg ze schoon. De ladder moet 
altijd droog blijven zodat stof de functionaliteit niet belemmert.

 SERVICE EN ONDERHOUD
Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een geautoriseer-
de servicewerkplaats, waar voor elk geval een geschikte actie wordt bepaald. Neem contact op 
met de fabrikant of distributeur voor service en onderhoud.

Als rubberen voetjes of einddoppen versleten raken, vervangt u deze voor optimale veiligheid. 
Gebruik de ladder nooit zonder rubberen voetjes (glijbeveiliging) en einddoppen om te voorkom-
en dat stof, metalen deeltjes en dergelijke in de buizen komen. Nieuwe voetjes/einddoppen zijn 
verkrijgbaar bij verkopers. Omwille van de veiligheid mogen alleen originele reserveonderdelen 
worden gebruikt. 

Neem voor onderhoud of reparatie contact op met uw verkoper voor de locatie van de dichtst-
bijzijnde geautoriseerde servicepartner.



 TRANSPORT EN OPSLAG
Draag en vervoer de ladder altijd volledig gesloten en ingeschoven om de telescopische buizen 
te beschermen tegen beschadigingen die van invloed kunnen zijn op de werking van de ladder. 

De ladder moet worden opgeslagen:
• Uit de buurt van omgevingen waar de conditie snel achteruit kan gaan (zoals vocht,  
 uitzonderlijke hitte, blootgesteld aan de elementen)
• Waar hij niet kan worden beschadigd door voertuigen, zware voorwerpen of vuil. 
• Waar hij geen struikelgevaar of obstakel vormt. 
• Waar hij niet gemakkelijk kan worden gebruikt voor criminele activiteiten.
• Permanent opgezet (bijv. steigers), en/of beveiligd tegen ongeautoriseerde beklimming (bijv.  
 door kinderen)

 GARANTIEVOORWAARDEN
De fabrikant garandeert dat het product vrij is van fouten in materiaal of fabricage. Indien
fouten in materiaal of fabricage, of schade als gevolg van fouten in materiaal of fabricage 
bewezen kunnen worden, is de koper gerechtigd om het product te laten repareren
of vervangen in overeenstemming met plaatselijke wetgeving met betrekking tot de verkoop van 
consumentenartikelen in het land van aankoop.

De fabrikant is aansprakelijk voor fouten in het product gedurende één jaar vanaf de datum 
van aankoop.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor fouten in het product als het duidelijk is dat de 
fout het gevolg is van:

• Niet gebruikt in overeenstemming met de instructies
• Niet schoongemaakt, verzorgd, onderhouden, opgeslagen of vervoerd in overeenstemming  
 met de instructies
• Reviseren, aanpassen, of onbedoelde schade als gevolg van beschadiging of ongeluk van  
 buitenaf door een voorwerp of substantie
• Overbelasting
• Reparatie door een niet-geautoriseerde servicepartner of bij gebruik van niet-originele reser 
 veonderdelen
• Onjuiste opstelling

Normale slijtage wordt niet beschouwd als een fout. 

Een aankoopbewijs moet altijd worden overhandigd bij eventuele garantieclaims. Als de koper
een claim wil indienen met betrekking tot een fout, moet de verkoper op de hoogte worden 
gebracht van de fout binnen een redelijke termijn na ontdekking van de fout, of binnen de tijds-
periode overeenkomstig de regelgeving van het land van aankoop.

NL


