
 

 

Gebruiksaanwijzing Rolstoelfiets 

 
Aanzetten van de Rolstoelfiets 

 
Uw rolstoel-fiets staat gebruikelijk in de volgende rust positie bij uitgifte: 

1. Op de parkeerrem 
2. Rolstoel-fiets op slot 
3. Sleutel in de fietstas 

 
Parkeerrem:  

De rolstoel-fiets is voorzien van een parkeerrem. Zorg er altijd voor dat, voordat u opstapt of afstapt, de 
parkeerrem is geactiveerd en de fiets niet kan wegrollen.  
 

   
Parkeerrem (1) vastzetten (�los, �vast), koppeling losmaken en rolstoel op zwenkwielen zetten.  

Om de rolstoel-fiets aan te zetten volg je de volgende stappen: 

-schakel het systeem in door het middelste knop (mode knop) vast te houden tot het display oplicht.  
-druk het bovenste knopje in voor meer ondersteuning  
-voor minder ondersteuning druk het onderste knopje in  
-u schakelt het systeem uit door weer op het middelste knopje te drukken  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Om de Rolstoelfiets op te laden volg je de volgende stappen: 

1. Accu verwijderen steeksleutel in sleutelgat aan linkerkant van de accu draai deze maximaal naar recht. 
U kun nu de accu uitnemen 

2. Leg de accu op een plek in de buurt van een stopcontact. 
3. Steek de stekker van de lader in het stopcontact  
4. Sluit de lader aan op de accu (achterzijde van de accu) 
5. De accu wordt nu opgeladen. 

 
 

Voetsteun wegklapbaar: 

Het in- en uitstappen, kan door het zijdelings wegklappen 
van de voetsteun vergemakkelijkt worden. Pin (1) 

uittrekken, voetsteun wegklappen. Bij het sluiten pin 
terugplaatsen.  

Voetsteun in hoogte verstelbaar: 

De hoogte van de voetenplank (2) kan zowel aan 
voetsteunframe als aan DE DUET door het verschuiven van 
de bevestiging blokjes (3) ingesteld worden.  

Rolstoel aankoppelen Haak: 

 (1) in de stang (2) van de rolstoel hangen, rolstoel voorzichtig 
naar achter kantelen, totdat de koppelingsgedeelten verbonden 
zijn. Slotbeugel (3) inhaken (4) en sluiten.  

Rolstoel afkoppelen Slotbeugel openen: 

rolstoel voorzichtig naar voren laten zakken en fietsgedeelte 
loshalen. De slotbeugel moet zo ingesteld zijn, dat deze met een 

geringe kracht geopend en gesloten kan worden. De spanning 
van de beugel kan door middel van de moeren (5) ingesteld 
worden. 

  



 

 
 

 
 
 
Let op! 

• Laat de fiets nooit onbeheerd achter en gebruik altijd het slot om de fiets af te sluiten.  

• Vermijd diepe kuilen of gaten  

• Maak geen scherpe bochten met de fiets. (Zeker niet met hoge snelheid) 

• Rijdt niet tegen stoepranden op (zeker niet met hoge snelheid) 
 

Wanneer de fiets ondersteuning niet goed werkt, haal de accu uit de fiets en koppel deze opnieuw aan. 

 


