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WAARSCHUWING : Lees de gehele instructie zorgvuldig door voor gebruik van de X’Tenso telescopische ladder. 

Bewaar deze instructies voor later gebruik. 

 

UITSCHUIVEN VAN DE LADDER - GEDEELTELIJKE WERKHOOGTE 

1. Maak de riem los die de ladder in de "opslag- en transportstand" houdt.  

2. Plaats de ladder op een vlakke en stevige ondergrond 

3. Zet een voet op de onderste sport om de ladder in positie te houden 

tijdens het verstellen. 

4. Gebruik beide handen om de ladder uit te trekken tot de gebruiksstand. 

Pak de ladder vast bij de hoogste sport waarmee u de ladder tegen de 

gevel wilt zetten en trek het ladderdeel uit tot de stalen 

vergrendelpennen blokkeren (figuur A en B). 

5. Controleer dat elke ladderdeel volledig is uitgetrokken en vergrendeld 

alvorens het volgende ladderdeel wordt uitgetrokken. Als het 

ladderdeel is vergrendeld, ziet u een groene markering in het indicator 

venster (figuur 2) aan beide zijde van de sport. Ook hoort u een klik 

wanneer de stalen borgpennen zijn vergrendeld. 

6. Trek ieder volgend ladderdeel uit tot de gewenste hoogte is bereikt. 

Controleer bij ieder deel of deze is vergrendeld. 

7. Zet de ladder onder een hoek van ca. 75° tegen de gevel. Sta nooit op 

de bovenste 3 sporten. Zorg er voor dat de ladder altijd minstens 1m 

doorsteekt boven het stavlak. 

WAARSCHUWING : Ga nooit op een sport staan waarvan een of beide vergrendelindicatoren op rood staat. Schuif 

de ladder nooit gedeeltelijk in om deze korter te maken. Schuif altijd eerst alle delen volledig in en trek de ladder 

daarna weer uit tot de gewenste kortere lengte. 

LET OP : wanneer niet alle ladderdelen worden uitgetrokken staat de vergrendel indicator van het bovenste 

uitgetrokken ladderdeel deels rood en deels groen. Dit hoort zo. De indicator van de ladderdelen daarboven staan 

allemaal op rood. Bij alle uitgetrokken ladderdelen hoort de indicator volledig groen te zijn. 

 

UITSCHUIVEN VAN DE LADDER - MAXIMALE WERKHOOGTE 

1. Maak de riem los die de ladder in de "opslag- en transportstand" houdt.  

2. Plaats de ladder op een vlakke en stevige ondergrond 

3. Zet een voet op de onderste sport om de ladder in positie te houden 

tijdens het verstellen. 

4. Gebruik beide handen om de ladder uit te trekken tot de gebruiksstand. 

Pak de ladder vast bij de hoogste sport en trek het ladderdeel uit tot de 

stalen vergrendelpennen blokkeren (figuur C en D). 

5. Controleer dat elke ladderdeel volledig is uitgetrokken en vergrendeld 

alvorens het volgende ladderdeel wordt uitgetrokken. Als het ladderdeel is 

vergrendeld, ziet u een groene markering in het indicator venster (figuur 2) 

aan beide zijde van de sport. Ook hoort u een klik wanneer de stalen 

borgpennen zijn vergrendeld. 

Figuur 1a Gedeeltelijk uitschuiven ladder  

Figuur 1b Geheel uitschuiven ladder 
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6. Trek ieder volgend ladderdeel uit tot de gewenste hoogte is bereikt. 

Controleer bij ieder deel of deze is vergrendeld. 

7. Zet de ladder onder een hoek van ca. 75° tegen de gevel. Sta nooit op de 

bovenste 3 sporten. Zorg er voor dat de ladder altijd minstens 1m doorsteekt 

boven het stavlak. 

WAARSCHUWING : Ga nooit op een sport staan waarvan een of beide 

vergrendelindicatoren op rood staat. Schuif de ladder nooit gedeeltelijk in om 

deze korter te maken. Schuif altijd eerst alle delen volledig in en trek de ladder 

daarna weer uit tot de gewenste kortere lengte. 

LET OP : wanneer niet alle ladderdelen worden uitgetrokken staat de vergrendel 

indicator van het bovenste uitgetrokken ladderdeel deels rood en deels groen. 

Dit hoort zo. De indicator van de ladderdelen daarboven staan allemaal op rood. 

Bij alle uitgetrokken ladderdelen hoort de indicator volledig groen te zijn. 

 

INSCHUIVEN VAN DE LADDER 

1. Wees extra voorzichtig bij het inschuiven van de ladder.  

2. Let op : plaats nooit een deel van uw lichaam (handen, vingers en duimen) 

op of tussen de sporten of verbindingstukken boven de sport die u gaat 

inschuiven (figuur 3). 

3. De X’Tenso ladder is voorzien van een “gedempt schuif mechanisme” 

waardoor de ladderdelen gecontroleerd worden ingeschoven. 

4. Zet de ladder in verticale stand. 

5. Plaats de ladder op een stevige en vlakke ondergrond. 

6. Voor het ontgrendelen van de ladder zit een schuifmechanisme aan beide 

zijde van de 2e sport van onderen. Plaats uw duimen op de 

ontgrendelingsknoppen en duw beide knoppen naar het midden van de 

sport (figuur E).  

7. Let op : alle sporten zijn nu ontgrendeld. Beklim de ladder nooit na het 

uitvoeren van deze handeling. 

8. Laat de ladder rustig inschuiven. Oefen hierbij een lichte druk uit terwijl u 

de ladderdelen naar beneden duwt  (figuur F). 

9. Maak als laatste de riem vast die de ladder in de "opslag- en 

transportstand" houdt. 

 

ALGEMENE GEBRUIKERS INFORMATIE 

 Controleer de ladder na ontvangst en voor elk gebruik. Zorg ervoor dat de ladder niet is beschadigd en veilig 

kan gebruikt worden (zie het hoofdstuk "Onderhoud" hieronder) 

 Gebruik de ladder niet als deze is beschadigd of gewijzigd. 

 Zorg ervoor dat u voldoende fit om een ladder te gebruiken. Sommige medische problemen en gebruik van 

medicijnen, alcohol of drugs kunnen gevaar opleveren bij het gebruik van een ladder. 

Figuur 1c Inschuiven ladder 

Figuur 2 Vergrendel indicator 

Figuur 3 Voorkom beknelling 

Figuur 4  

Niet uitgetrokken ladderdelen 

Uitgetrokken ladderdelen : 

vergrendeld = groen 

 

 

Groen Rood 
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 Bepaald voor ieder gebruik of deze ladder het meest geschikte middel is voor het uitvoeren van uw 

werkzaamheden. Voer daarbij voor professioneel gebruik een risico analyse uit met in acht name van de 

geldende wet- en regelgeving. 

 Verwijder direct alle verontreinigingen op de ladder (verse verf, modder, olie, sneeuw, enz.). Deze kunnen het 

schuifmechanisme nadelig beïnvloeden en de veiligheid bij het beklimmen belemmeren. 

 

OPSTELLEN VAN DE LADDER 

 Gebruik de ladder altijd zodanig dat u zicht heeft op de vergrendel indicatoren. 

 Zorg ervoor dat ladder altijd is geplaatst onder een hoek van 75°. Plaatsing van de ladder onder een andere 

hoek kan leiden tot een zeer gevaarlijke situatie, waarbij de ladder omvalt of wegglijdt. 

 Gebruik de ladder uitsluitend op een stevige en vlakke ondergrond. 

 Zorg ervoor dat de ladder altijd op een voldoende draagkrachtige ondergrond staat en aan de bovenzijde is 

geborgd tegen zijdelings verschuiven. 

 Plaats de ladder direct met de staanders op de ondergrond. Laat de ladder nooit steunen op een sport. 

 

AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

 Zorg voor goed contact met de ladder bij het omhoog en omlaag gaan. Houd daarbij altijd drie contactpunten, 

bijvoorbeeld twee voeten en een hand of twee handen en een voet. 

 Draag geschikte schoenen bij het beklimmen van de ladder om wegglijden te voorkomen. 

 Laat de ladder altijd met beide bomen tegen het object steunen en nooit op een sport. Plaats de ladder nooit 

tegen een raam, tegen ronde of smalle zuilen, palen of bomen, of tegen hoeken. 

 Plaatst de ladder nooit op een glad oppervlak (ijzel, glanzende oppervlakken of sterk vervuilde oppervlakken) 

of oneffen ondergrond. 

 Voorkom overmatige zijdelingse belasting. 

 De maximaal toelaatbare belasting van de ladder 150 kg. 

 Verplaats de ladder nooit wanneer er iemand op staat. 

 Voorkom onveilige situaties bij gebruik van de ladder door omgevingsfactoren, zoals voorbijgangers, verkeer, 

opengaande deuren en ramen enz. 

 Identificeer alle elektrische risico's in het werkgebied en voorkom contact met bovenleidingen en andere 

blootgestelde elektrische apparatuur. 

 Gebruik de ladder niet in de buurt van bloot liggende elektriciteitsleidingen. 

 Gebruik de ladder niet op een ondergrond met verschillende hoogtes. 

 Gebruik de ladder nooit onderste boven of in hangende positie. 

 Verstel en gebruik de ladder niet in omgedraaide stand. De vergrendelindicatoren zitten aan de voorzijde van 

de ladder. 

 Gebruik de ladder nooit in de horizontale positie of als overbrugging. 

 Voorkom schade aan de staanders van de ladder. Wanneer de staanders zijn beschadigd werkt de 

telescopische functie niet meer en moet de ladder buiten gebruikt worden gesteld. 

 Reik nooit te ver weg en leun niet achterover als u op de ladder staat. De gebruiker moet de gesp van zijn riem 

(navel) tussen de staanders blijven en met beide voeten op dezelfde sport staan als hij werkt op de ladder. 

 Gebruik de ladder niet buitenshuis bij harde wind of andere ongunstige weersomstandigheden. 

 Zorg ervoor dat kinderen niet kunnen spelen op de ladder. 

 Voorkom het onverwacht open van deuren en ramen in het werkgebied. 
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 Verleng de ladder op geen enkele manier, niet in lengte maar ook niet zijdelings. 

 Gebruik de ladder nooit voor een lange tijd zonder pauze te nemen. 

 Zorg ervoor dat de ladder minimaal 1 m doorsteekt wanneer deze gebruikt wordt voor toegang tot een hoger 

gelegen niveau. 

 Alle gereedschap die gebruikt wordt op de ladder moet licht en makkelijk te hanteren zijn. 

 

HERINNERING 

 Lees voor het gebruik van de ladder alle veiligheidsinstructies aangegeven op de ladder en vermeld in deze 

handleiding. 

 Let er dat de vergrendel indicatoren zichtbaar zijn bij het beklimmen van de ladder. 

 Bewaar de ladder op een droge plaats om vochtproblemen te voorkomen. 

 De ladder is niet geschikt voor gebruik in water. 

 Als de ladder nat is, veeg het onmiddellijk af met een schone en droge handdoek. 

 

ONDERHOUD 

 Houd de ladder schoon om een makkelijke en regelmatige werking te garanderen. 

 Gebruik geen hogedrukreiniger of smeermiddel op olie basis. 

 Het product is een gesloten systeem en niet kan worden gerepareerd op locatie. Neem contact op met uw 

dealer / distributeur voor meer informatie. 

 

TECHNISCH INFORMATIE 

EAN code 
     

3178740106294 11 3,20 4,1 9,5 0,48 

3178740106300 13 3,80 4,7 10,0 0,48 
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