Gebruikersinstructie voor de CadWeazle
Voor een veilig en prettig gebruik van de CadWeazle verzoeken wij u vriendelijk
onderstaande aandachtspunten goed door te nemen vóór gebruik!
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Gebruik van de CadWeazle geschiedt voor eigen risico. Het niet naleven van
onderstaande richtlijnen kan leiden tot letsel bij gebruiker of derden, en schade aan
de rolstoel of andere objecten.
RIJDEN DOOR WATER IS NIET TOEGESTAAN!
De CadWeazle is een elektrisch apparaat en niet bedoeld om door het water te
rijden!
Houd tijdens gebruik het klepje achterop de joystick bij de lader-aansluiting
gesloten!
Stap in en uit met uitgeschakelde CadWeazle, dit voorkomt rijden
of ongewenst bewegen.
In en uitschakelen met het witte vierkante knopje op de joystick.
Met de CadWeazle kan ca. 2 uur door zand gereden worden. Keer
tijdig terug!
De CadWeazle beschikt over vijf versnellingen. Het verdient
aanbeveling te starten in de eerste versnelling, en pas dan naar een
hogere versnelling over te schakelen wanneer men gewend is.
Doorschakelen met het blauwe druppelvormige knopje links op de
joystick
Voorkom botsen tegen voorwerpen of personen. Hierdoor kan letsel of schade
ontstaan!
De CadWeazle is een éénpersoons-voertuig. Rijden met meerdere personen geeft
overbelasting!
Indien de CadWeazle vastloopt (bij te steile hellingen) dient niet geforceerd te
worden. Hierdoor kunnen de motoren te warm worden waardoor storingen ontstaan.
Beter is het in zo een geval achteruit te rijden en een andere route te kiezen.
Indien onverhoopt toch een storing optreedt dient de CadWeazle uit- en weer
aangezet te worden, zodat de computer zich reset.
De CadWeazle is ontworpen om hellingen tot 30% te berijden. Hellingen die steiler
zijn dienen vermeden te worden om omkantelen te voorkomen
De CadWeazle heeft automatische remmen. Deze kunnen uitgeschakeld worden
d.m.v. de vrijloophandels die bovenop de motoren zitten (deze kwartslag draaien). Dit
dient alleen om handmatig duwen mogelijk te maken in geval van nood!
De CadWeazle is voorzien van een vierpuntsgordel inclusief heupgordel, en een
fixatiegordel voor de voeten. Deze gordels optimaliseren de veiligheid voor de
gebruiker. Niet goed gebruiken hiervan verhoogt het risico op een ongeluk!
Ondanks het feit dat de Cadweale een zeer duurzaam en kwalitatief hoogwaardig
product is, dient men zich te realiseren dat een storing of defect op kan treden. In dit
kader wordt sterk aanbevolen altijd in het zicht van derden te blijven en contact met
anderen mogelijk te houden door bijvoorbeeld een mobiele telefoon mee te nemen
Bij vragen of onduidelijkheden over de CadWeazle dient men voor gebruik om nadere
uitleg te vragen bij de uitlenende instantie

NB. Een complete handleiding van de CadWeazle is bijgeleverd aan de eigenaar hiervan, en
in te zien voor gebruikers. Deze gebruikersinstructie kan niet beschouwd worden als een
vervanging van de handleiding!

