
VLUCHT LADDER

HANDLEIDING

Opslag van deze ladder 
Berg de ladder op in de buurt van het raam. In een kast of onder het 
bed zijn alleen goede opslag plaatsen wanneer de  ladder eenvoudig 
te bereiken is. Niet opslaan in direct zonlicht of bij temperaturen 
boven de 50 graden Celsius. 

Vluchtroute plannen
Bereid een vluchtplan voor en oefen dit. Het plan moet ten 
minste twee manieren  bieden om te  ontsnappen vanuit elke 
kamer, via de deur en het  raam, en de vermelding hebben van 
een verzamelplaats buiten het gebouw. 

BELANGRIJK 
LEES DE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN 
BEWAAR DEZE VOOR LATERE RAADPLEGING.

500.HSL5 Vluchtladder 5 meter
500.HSL7 Vluchtladder 7 meter
500.HSL10 Vluchtadder 10 meter
500.HSL16 Vluchtladder 16 meter
500.HSL20    Vluchtladder 20 meter



WAARSCHUWING: 
HET NIET LEZEN EN VOLGEN VAN DEZE INSTRUCTIES
KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL OF OVERLIJDEN.

Algemene uitgangspunten 
U moet vertrouwd zijn met de werking 
van dit product voorafgaand aan het 
gebruik. Deze eenvoudig uit te werpen 
vluchtladder is bedoeld voor gebruik als 
een middel om te ontsnappen uit 
woongebouwen. Andere toepassingen 

de dood. Het wordt ten zeerste aanbevo-
len het monteren van de ladderhaken 
een keer te oefenen alvorens de vlucht-
ladder te gebruiken. Hoe dit moet kunt u 
zien in figuur 1 en figuur 2 in de "stap 

trainingen NIET aan de band om de 
ladder uit te vouwen. Uw ladder is 
zorgvuldig samengesteld om een goede 
uitvouw  te garanderen wanneer nodig. 

LET OP! Niet in vlammen afdalen. 

Deze ladder is bedoeld voor eenmalig 
gebruik en mag alleen in het geval van 
een woning nood worden ingezet. 
Vervanging van de ladder na gebruik is 
aan te raden. Herhaald gebruik van deze 

dood. 

Bij normaal gebruik is het mogelijk dat 
deze ladder krassen, deuken of bescha-
digingen aan het buitenoppervlak van 
een woning kan veroorzaken. De ladder 
is NIET aanbevolen voor gebruik uit  
stormramen of ramen die niet

volledig openen. 

Indien mogelijk moet de ladder gebruikt 
worden vanuit een raam dat zich niet 
boven een ander venster bevind(risico 
van schade aan onderste en / of 
omliggende vensters). Tevens mogen er 
zich geen obstakels onder het raam 
bevinden. In geen geval zal ons bedrijf of 
zijn wederverkopers aansprakelijk zijn 
voor de koper, of enige andere personen, 
voor indirecte schade, gevolgschade, 
incidentele of andere schade die 

van deze ladder. 
Wij raden het vervangen van de ladder 

de ladder wordt ingezet in geval van 
nood, moet deze na afloop worden 
weggegooid en onmiddellijk worden 
vervangen. De ladder is bedoeld om de 
belangrijkste principes van brandbev-
eiliging, nooduitgangen, rookmelders, 
brandblussers etc. aan te vullen (en niet 
te vervangen) 

Niet opslaan in direct zonlicht of bij hoge 
temperaturen (boven 50 graden Celsius). 

3 personen op de ladder op hetzelfde 
moment. Deze ladder is geen speelgoed 
en mag niet gebruikt worden door jonge 
kinderen, tenzij onder toezicht van een 
volwassene. 

1. Sluit de deuren van  de kamer vóór 
    het openen van het raam - dit zal 
    voorkomen dat het vuur zich 
    sneller uitbreid. 

2. Open de ladder haken en vouw 
    deze uit (fig. 1.) 

3. Plaats de ladder haken over de 
    vensterbank met de ladder 
    opknoping aan de buitenkant van 
    het gebouw (fig. 2.) 

4. Trek de band los om de ladder af te 
    wikkelen (fig. 3.). 

    de voeten eerst, op de ladder. 
    Houd de ladder haken vast voor 

steun en extra stabiliteit. 

6. Tijdens het afdalen van de ladder, 
    houd je lichaam dicht bij de ladder 
    om de stabiliteit te maximaliseren. 
    Draag  alleen kinderen op de ladder 
    als het absoluut noodzakelijk is. 

    eerst naar beneden klimmen om de 

afdaling van kinderen of ouderen. 

8. Oppassen bij het afdalen langs de 
    ladder zodat er geen omliggende 
    ramen breken.  
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