Gebruikshandleiding
Rolstoelauto Basic (t/m 2008)
IN DE AUTO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Open de achterportieren/klep
Laat de inrijplaat zakken (ontgrendel eventueel het slot)
Ontgrendel de voorgordels met de rode knop (het rode lampje gaat aan)
Haak de voorgordels zo hoog mogelijk onder het zitoppervlak van de rolstoel vast
Indien lier aanwezig: Haak de lier aan de rolstoel vast (in het midden onder de zitting)
Vergrendel de voorgordels met de rode knop (het rode lampje gaat uit). De rolstoel kan nu
niet meer terug rollen
Duw / rij de rolstoel in de auto. Indien lier aanwezig: trek de rolstoel met de lier de auto in
Trek de rolstoel stevig naar achter en controleer of de voorgordels goed zijn opgerold
Haak de achtergordels zo hoog mogelijk onder het zitoppervlak van de rolstoel vast
Vergrendel de sluiting van de achtergordels
Doe de gordel om bij de rolstoelpassagier
Sluit de inrijplaat van de auto (vergrendel eventueel het slot)
Sluit de achterportieren/klep

UIT DE AUTO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Open de achterportieren/klep
Laat de inrijplaat zakken (ontgrendel eventueel het slot)
Maak de gordel los bij de rolstoelpassagier
Ontgrendel de achtergordels en leg deze opzij / in het midden van de vloer
Ontgrendel de voorgordel met de rode knop (het rode lampje gaat aan)
Duw / rij de rolstoel +/- 5 cm naar voren. Indien lier aanwezig: maak gebruik van de lier
LET OP: De rolstoel staat nu vrij en rijdt direct achteruit!
Trek / rij de rolstoel achteruit. Indien lier aanwezig: maak gebruik van de lier
Maak de voorgordels los
Schakel de rode ontgrendelingsknop uit (het rode lampje gaat uit)
Indien lier aanwezig: Maak de lier los en leg de deze terug in de auto
Sluit de inrijplaat van de auto (vergrendel eventueel het slot)
Sluit de achterportieren/klep
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