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Uw rolstoel is voorzien van profielen en haken 
achterop waar u uw Light Drive makkelijk in kunt 
hangen. 
Een houder aan de voorzijde van uw rolstoel is 
bedoeld voor de joystick.

DE LIGHT DRIVE BEVESTIGEN

HENDELS VERGRENDELEN

JOYSTICK PLAATSEN
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1. Zet de rolstoel op de remmen om het bevestigen makkelijker te maken.
2.  Zorg dat de 2 handvatten/hendels naar achteren wijzen (neutrale positie). Indien 

noodzakelijk, trek de zwarte       knop omhoog.
3.  Pak de motor-unit bij de centrale hendel, en plaats de grijze assen in de haken.
4.Controleer dat de assen correct in de haken zitten.

1.Schuif beide hendels uit, zodat u makkelijker kracht kunt 
zetten.

2.   Duw eerst de rechter hendel naar voren, daarna de 
linker.

1.  Plaats de joystick in het houder aan de voorzijde van uw rolstoel
2.  Zorg dat de kabel uit de joystick aan de binnenzijde van het 

spatbord loopt om schade aan de kabel te voorkomen.
3.Pas de hoogte van de joystick aan door de blokkering te 

verzetten (eruit draaien, en in een hoger of lager gaatje zetten).
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4 INSTALLEREN VAN HET ACCUPAKKET

5 BEVESTIGEN ANTI-TIP WIEL

1. Plaats het accupakket in de geleider onder de motor.
2. Duw stevig door totdat u de stekkers in elkaar hoort gaan met een 'klik'.

Accupakket via 
voorzijde rolstoel

1. 2.

Schuif het anti-tip wiel in de achterste opvoer-greep totdat 
deze automatisch vergrendelt (het wieltje naar beneden 
laten wijzen).

Zet uw Light Drive 2.1 
eenvoudig in de 
vrijloop-stand. 
U kunt uw rolstoel dan 
weer met de hoepels 
rijden of door een 
begeleider geduwd 
worden.

 
Ontkoppel de linker hendel en draai deze naar 
achteren totdat deze tegen een nokje komt.

Ontkoppel de rechter hendel en draai deze 
helemaal terug tot aan de rugleuning van de 
rolstoel
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Alleen voor sommige vastframe rolstoelen
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VRIJLOOP
STAND



DE LIGHT DRIVE ERAF HALEN

ACCU OPLADEN
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Zet de rolstoel op de remmen om het verwijderen makkelijk te maken.
1.Hou de hendels op de motor vergrendeld.
2.Verwijder het anti-tip wiel (wat u later aan het accupakket kunt klikken)
3.Verwijder het accupakket door het naar achteren uit de geleider te trekken. 
4.  Haal de joystick uit de houder, en plaats deze in een speciaal bevestigingspunt onderop de motor.
5. Zet de vergrendelingshendels in de neutrale positie (= naar achteren wijzend). Zodra de linker 
hendel tegen het nokje loopt, trek dan aan zwarte        knop.
Haal de motor van de rolstoel af door deze uit de haken te tillen.

Blijft het accupakket op de rolstoel,
verbind dan de oplader met de joystick

Is het accupakket los van de rolstoel,
verbind dan de oplader met de rode stekker 
op het accupakket

Steek daarna de 
stekker in het 
stopcontact. 
Zodra het 
opladen klaar is, 
haal de stekkers 
er weer uit.
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LEES OOK DE 
UITGEBREIDE 
HANDLEIDING  
voor instructies mbt 

het rijden, veiligheid en 
onderhoud.


