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4NL OMSCHRIJVING

De telescopische ladder bestaat uit drie basisonder-
delen: een binnenladder en twee buitenladderonder-
delen die telescopisch over de binnenladder schuiven. 
Dit zorgt voor 4 verschillende posities; zoals hieronder 
aangetoond.

DANGER Het niet lezen of nako-
men van de instructies 
kunnen leiden tot let-
sels of overlijden.

Het gebruik van valbeveiliging is ALTIJD aan-
bevolen. De Veiligheidsvoorschriften vereisen 
vangrails te instaleren op alle zijden waarvan de 
platformhoogte 1M of hoger is. Afhankelijk van 
de toepassing kunnen deze vangrails wettelijk 
verplicht worden. Raadpleeg hiervoor provinciale 
Veiligheidsvoorschriften.

WAARSCHUWING:
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VEILIG GEBRUIK VAN DE TELESCOPISCHE 
LADDER
Gefeliciteerd met de aankoop van uw BigOne® 
telescopische ladder. U heeft gekozen voor een 
product waarin de nieuwste technieken op het 
gebied van veiligheid en materiaal zijn toegepast. 
De doordachte details zorgen ervoor dat het mak-
kelijk werken is met een BigOne® telescopische 
ladder, zoals de scharnieren die automatisch in 
diverse posities klikken.
Lees voor het gebruik van de telescopische lad-
der deze gebruiksaanwijzing goed door! Bewaar 
deze ook om later na te kunnen lezen. Lees ook 
goed de aanwijzingen op het product zelf.

Alle telescopische ladders die professioneel 
gebruikt worden, moeten voldoen aan de Euro-
pese EN 131 norm. Zie voor meer informatie www.
bigoneladder.com en de stickers op de telescopi-
sche ladder.

INSPECTIE, VOORBEREIDING EN ONDER-
HOUD

• Bekijk de opbergvoorwaarden.
• Controleer na ontvangst en vÒÒr ieder gebruik 
alle onderdelen van de ladder op hun toestand en 
werking en kijk of alle onderdelen (o.a. voeten en 
kapjes) aanwezig zijn. 
• Inspecteer de telescopische ladder geregeld op 
gebreken zoals vervorming en slijtage.
• Gebruik nooit een beschadigde of gebroken te-
lescopische ladder. Tijdelijke reparaties zijn NIET 
toegestaan. 
• Bescherm de scharnieren en stijlen tegen be-
schadigingen.
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• Laat iedere beschadiging aan een telescopi-
sche ladder zo spoedig mogelijk repareren door 
een ter zake deskundige.
• Telescopische ladders voor professioneel ge-
bruik moeten periodiek worden gekeurd door een 
deskundige. 
• Houd de telescopische ladder zoveel mogelijk 
vrij van ongerechtigheden zoals natte verf, mod-
der, sneeuw en olie. 
• Maak de scharnieren regelmatig schoon en zorg  
dat deze soepel blijven werken door ze bijvoor-
beeld in te spuiten met teflonspray.
• Onderhoud een telescopische ladder conform 
de voorschriften. 
• Vernietig een gebroken, versleten of onherstel-
baar beschadigde vouwladder.
• Berg de telescopische ladder zodanig op dat 
doorhangen wordt voorkomen. 
• Zorg er voor dat een telescopische ladder goed 
wordt ondersteund en vastgezet is.
• Zorg dat de ladder geschikt is voor de werken. 
• Maak een risicoannalyse voor gebruik van klim-
materialen volgens de rechtsvoorschriften van het 
land waar dit klimmateriaal gebruikt zal worden. 

TOEPASSING EN PLAATSING

ALGEMEEN
• De reparaties en het onderhoud zullen door een 
competente persoon worden uitgevoerd en zul-
len in overeenstemming zijn met de fabrikant zijn 
instructies.
• Belast een telescopische ladder niet boven 150 
kg (persoon die de telescopische ladder beklimt 
inclusief eventuele “bagage”)
• Plaats de telescopische ladder altijd op een ste-
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vige, stabiele, horizontale en niet gladde onder-
grond waarin de bomen of de stabiliteitsbalk niet 
kunnen wegzakken en/of wegglijden. Dus niet op 
tafels, kisten, kratten en andere onstabiele onder-
gronden, zoals modderige bodem of los zand.
• De telescopische ladder moet zodanig geplaatst 
worden dat de afstand van de voet van de vouw-
ladder tot de muur ongeveer gelijk is aan een 
kwart van de gebruikslengte van de telescopische 
ladder. De opstelhoek is dan ca 75°. (afbeelding1)
• Plaats de telescopische ladder dusdanig dat 
deze met vier punten voldoende steun heeft 
tegen een stevig dragend vlak, dus nooit tegen 
een raam, tegen ronde of smalle zuilen of tegen 
hoeken, tenzij voor dat doel aangepaste hulpmid-
delen worden gebruikt.
• Gebruik een telescopische ladder van de juiste 
lengte. De telescopische ladder dient minstens 
één meter uit te steken boven de gewenste sta- of 
overstaphoogte. (afbeelding 2)
• Neem extra voorzorgsmaatregelen wanneer de 
telescopische ladder voor een deuropening of in 
een passage e.d. moet worden opgesteld. Zorg er 
voor dat er geen mensen tegen de telescopische 
ladder aan, of er onderdoor kunnen lopen. 
• Buitenshuis gebruik bij wind wordt afgeraden. 
Gebruik bij dusdanige harde wind (≥windkracht 6) 
geen telescopische ladder.
• Plaats een aluminium telescopische ladder nooit 
binnen een afstand van 2,5m van niet geïsolleerde 
-onder spanning staande- elektrische delen van 
laagspanningsinstallaties en - netten. Plaats alu-
minium vouwladders nooit nabij delen van hoog-
spanningsinstallaties. 
• Laat een opgestelde telescopische ladder nooit 
onbeheerd achter. Denk aan kinderen. 
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BEKLIMMING EN GEBRUIK.

ALGEMEEN
• Ga niet met meer dan één persoon  op een tele-
scopische ladder staan. 
• Alvorens de ladder te beklimmen dient u zich 
er visueel van te overtuigen dat alle scharnieren 
vergrendeld zijn. (afbeelding 5-8)
• Beklim de telescopische ladder alleen wanneer 
minimaal één hand vrij is ( bij voorkeur twee han-
den ) om de telescopische ladder mee te beklim-
men en altijd met het gezicht naar de telescopi-
sche ladder toe. 
• Draag bij het gebruik van de telescopische lad-
der geschikt schoeisel zonder gladde of vervuilde 
zolen (geen slippers, schoenen met hoge hak of 
klompschoenen)
• Sta tijdens het verrichten van werkzaamheden 
altijd met twee voeten op de sport. Ga nooit met 
één voet op de telescopische ladder en met 
de andere voet op bijvoorbeeld een raamkozijn 
staan. 
• Reik en leun niet te ver opzij tijdens de werken 
op een telescopische ladder. (max. 1 armlengte), 
omdat een te grote zijwaartse belasting kan leiden 
tot omvallen van de telescopische ladder. (afbeel-
ding 4)
• Verplaats nooit de telescopische ladder terwijl er 
iemand op staat. 
• Bedien geen scharnieren terwijl er iemand op 
staat.
• Indien de telescopische ladder in steigerstand 
gebruikt wordt, dient u bij beklimming het door de 
fabrikant geleverde platform te plaatsen. Contro-
leer altijd of het platform goed geplaatst is, ook na 
verplaatsen van de telescopische ladder. 
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• Ga nooit op beide zijden van de telescopische 
ladder staan. ( afbeelding 7)
• Draag geen slobberige kleding of sierraden. 
Deze kunnen tijdens het beklimmen of afdalen van 
de telescopische ladder blijven haken waardoor 
valgevaar ontstaat.
• De ladder moet op de ladderdoppen staan, niet 
op de ladderbodem of laddertreden. 
• Wees steeds opmerkzaam. Beklim een tele-
scopische ladder geconcentreerd en niet onder 
invloed van alcohol, medecijnen of middelen die 
het reactievermogen kunnen beïnvloeden. Pas op 
met elektrisch gereedschap. Aluminium telescopi-
sche ladders geleiden elektrische stroom. Neem 
altijd maatregelen zodat een stroomdraad niet 
bekneld kan raken of blijven haken bij het beklim-
men, verschuiven of verplaatsen van de telesco-
pische ladder. Controleer regelmatig of de voetjes 
niet zijn versleten. Versleten voetjes kunnen tot 
beschadiging van de ondergrond leiden, of tot 
uitglijden van de telesopische ladder. 
• Gebruik in belang van persoonlijke veiligheid 
alleen assecoires van BigOne®  .
• Plaats onder de telescopische ladder geen ge-
reedschap of andere materialen waarover u kunt 
vallen. 
• Stap niet van een leunende ladder op een hoger 
niveau zonder extra veiligheid, zoals het binden 
weg, of maak gebruik van een geschikt stabili-
teitsapparaat.
• Gebruik geen staande ladder voor toegang tot 
een ander niveau. 
• Sta niet op de bovenste drie treden/ ladderbo-
men van een leunende ladder. 
• Sta niet op de twee bovenste treden / ladderbo-
men van een staande ladder zonder platform en 
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zonder hand/knie rail. 
• Ladders mogen enkel gebruikt worden voor licht 
werk van korte duur. 
• Gebruik niet-geleidende ladders voor elektro 
werk. 
• Houd stevige greep op de ladder bij het stijgen 
en dalen op de ladder. 
• Gebruik de ladder in geen geval als brug. 
• Spendeer geen langdurige periode op de lad-
der zonder regelmatige pauzes te nemen. (Ver-
moeidheid is een risico) 
• Gedragen uitrusting moet licht en gemakkelijk 
zijn tijdens het gebruik  van een ladder. 
• Handhaaf een houvast bij het werken op een 
ladder of neem extra voorzorgsmaatregelen in-
dien u dit niet kunt.

IN - EN UITVOUWEN VAN DE TELESCOPISCHE 
LADDER
 
• Werking scharnier (met hendel) (afbeelding 5)
1. Open de hendel van het scharnier aan beide 
zijden van de telescopische ladder zodanig dat 
deze open blijft staan. Forceer de hendel niet ( 
indien het openen stagneert, beweeg dan hier-
bij het open te klappen ladderdeel met weinig 
kracht). Voorkom dan dat het ladderdeel  terug-
valt en houdt daarom tijdens het openen met één 
hand het ladderdeel in positie. 
2. Beweeg vervolgens elk ladderdeel in de vol-
gende positie. 
3. Plaats vervolgens elk ladderdeel op dezelfde 
wijze in de gewenste positie totdat de gehele 
vouwladder in de gewenste werkpositie staat. 
4. Let op : Controleer voor gebruik of alle blok-
keringsblokjes volledig in de positie vergrendeld 
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staan. 

• Werking 2 Pin AUTO-FIX scharnier. (afbeelding 
8)
1. Druk met kracht de scharnierknop ( afbeelding 
6) aan beide zijden van één ladderdeel zodanig in 
dat alle borgpennen niet meer door het scharnier 
steken. Voorkom dat hierbij het ladderdeel uitklapt 
en houdt daarom tijdens het openen met één 
hand  het ladderdeel in positite. Indien het openen 
stagneert, beweeg dan hierbij het open te klap-
pen ladderdeel met weinig kracht. 
2. Beweeg vervolgens het ladderdeel in de vol-
gende positie. 
3. Plaats vervolgens elk ladderdeel op deze wijze 
in de gewenste positie totdat de gehel evouwlad-
der in de juiste werkpositie staat. 
4. Zorg ervoor dar voor gebruik alle borgpennen 
volledig door het scharniet steken. 
5. In opgevouwen toestand blokkeren de schar-
nieren automatisch.
ATTENTIE !
• Indien een scharnier niet vergrendeld blijkt te 
zijn, probeer dan nooit tegen de hendel te druk-
ken om dit alsnog te vergrendelen . In plaats 
daarvan: ontgrendel ook het tegenovergelegen 
scharnier en herhaal de procedure. 
• Forceer de scharnieren niet indien het openen 
niet soepel verloopt. 
• Telescopische delen niet los gebruiken.
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GARANTIEBEPALINGEN.

Indien dit product volgens de instructies en naar 
zijn bestemming wordt gebruikt, geldt een garan-
tie onder de volgende voorwaarden. (de garan-
tietermijn staat vermeld op de stijlsticker op het 
product.): 
1. BigOne® staat in voor de deugdelijkheid van 
het product en voor de kwaliteit van het gebruikte 
materiaal.
2. Onder de garantie vallende gebreken  zullen 
door ons worden opgelost door vervanging van 
het gebrekkige onderdeel, vanhet product of door 
toezending van een onderdeel ter vervanging. 
3. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebre-
ken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: 
 A) Gebruik van het product in strijd met   
 de bestemming ervan of in strijd met de  
 gebruiksvoorschriften. 
 B) Normale slijtage. 
 C) Montage of reparatie door klant of der 
 den. 
 D) Gewijzigde overheidsvoorschriften   
 inzake de aard of de kwaliteit van toege  
 paste materialen. 
4) Bij levering geconstateerde gebreken moeten 
onverwijld ter kennis van BigOne® worden ge-
bracht. Indien dit niet gebeurt vervalt de garantie. 
5) Gebreken aan het product dienen zo spoedig 
mogelijk , maar in ieder geval binnen 14 dagen 
na ontdekking ervan ter kennis van uw BigOne® 
dealer te worden gebracht.
6)  A)BigOne® moet, wanneer een beroep op 
de garantiebepalingen wordt gedaan, het product 
in haar kwaliteitscentrum kunnen onderzoeken. De 
klant dient het product hiervoor ter beschikking 



13
te stellen. Indien uit onderzoek komt vast te staan 
dat het product onjuist gebruikt is, worden onder-
zoekskosten in rekening gebracht. 
 B) Indien de klant zonder toestemming 
van BigOne® onderzoek laat uitvoeren door een 
onafhankelijk instituut zijn de kosten hiervan voor 
zijn rekening.

MONTAGE EN OF REPARATE VAN VERVAN-
GINGSONDERDELEN.

Het onderhoud en reparaties moeten door een 
bevoegt persoon uitgevoerd worden en moeten 
overeenstemmen met de aanwijzigingen van de 
fabrikant.
Door BigOne® geleverde vervangingsonderdelen 
dienen te worden gemonteerd op het juiste BigO-
ne® product en op dezelfde wijze als het onder-
deel dat vervangen wordt. Montage (bevestiging) 
en /of reparatie geschiedt voor eigen rekening en 
risico. BigOne® is niet aansprakelijk voor schades 
veroorzaakt door foutieve montage en / of repara-
tie. Tegen een vergoeding kan BigOne® worden 
ingeschakeld voor reparatie van uw product c.q. 
montage van de betreffende onderdelen.


