FIETS EENS ANDERS !
ANDERSFIETSEN.NL !

Gebruiks-instructie
Beste gebruiker van onze AndersFietsen.nl – fiets,
Allereerst welkom en … leuk dat u voor onze fiets heeft gekozen.
Als het goed is bent u al in grote lijnen geinformeerd over onze fiets en het gebruik.
Bij deze nog even alles op een rij:
1] vooraf een korte controle op:
-

bandenspanning -> band moet mooi rond eruit zien !
stekker aangesloten nabij accu -> achterkant fiets
zadels op hoogte & goed vast
transportmand goed afgesloten
aanwezigheid van 2 sleutels & sloten
eventueel veiligheidsgordels op het bankje goed vast !

2] info voor de fietsers:
-

tijdens het schakelen graag geen kracht op de pedalen uitoefenen; het
moment van schakelen dient door de bestuurder aangegeven
u heeft op de pedalen een “vrijloop” achteruit; remmen geschiedt door de
bestuurder bekrachtigd, zodra deze achteruittrapt !
u kunt uw handen ruim plaatsen aan de beugel voor u
op- en afstappen uitsluitend bij stilstand !

3] info voor de bestuurder:
-

aan het stuur zit links een hendel waaraan de bedieningsknop voor de
versnellingen; deze knop is op zich traploos, wat inhoud dat u deze constant
ingedrukt moet houden om naar een andere versnelling te gaan !
de werking als volgt: pijltje van u af is schakelen ( versnellingsbak gaat in
trapjes….even “ voelen “ of het gevoel krijgen ) van 0-1-2-3-4-5
pijltje naar u toe ( even het gevoel krijgen dus ) van 5-4-3-2-1-0
graag als u de 5e versnelling of de “ 0 versnelling heeft bereikt
stoppen met knopje duwen, voor het behoud van onze techniek !!
u dient een goede afspraak te maken met elkaar over het moment van
schakelen -> dit dient u kenbaar te maken aan uw medepassagiers !
Z.O.Z.

-

rechts aan het stuur zit een kleinere hendel waarmee u de knipperlichten* kunt
bedienen -> dit kent een logische werking; als u draait aan de knop zal de
verlichting gaan werken en dit is van belang bij schemer
als u dit* niet wilt gebruiken, spreekt u af de hand uit te steken.

4] algemeen:
-

u dient zich er bewust van te zijn dat onze fiets grooot van formaat is -> van
belang in het verkeer, maar ook bij de keuze van de juiste route !
onze fiets is bedoeld om relaxt mee te fietsen over met name
landweggetjes en of bredere fietspaden

-

als u een helling neemt…………
-> vooraf op tijd terugschakelen !
-> zou u moeten remmen tijdens het beklimmen, dan kan het zijn dat de
fiets op slot schiet - geen paniek - graag allen afstappen, de fiets
vooruitduwen terwijl de bestuurder de trappers voorwaarts draait en
eventueel terugschakelt naar de eerste versnelling !

-

bij het parkeren van de fiets wordt de handrem gevormd door de trappers van
de bestuurder teruguit te zetten i.c.m.stand 1e versnelling.
denkt u aan de sloten ? - 1 door het voorwiel ( klein )1 aan lantaarnpaal o.g.
het keren van de fiets gaat het gemakkelijkst door deze in de vrij
vooruit of achteruit te duwen.

-

-

pech-onderweg: daar zitten we met zijn allen natuurlijk niet op te wachten,
maar het zou kunnen gebeuren, toch ?
in dat geval en het is geen eenvoudig-bandje-vullen-met-lucht of kettinkje !
graag bellen met ons pech-onderweg-hulp op telefoonnummer 06-57329550

Wij wensen u een leuke dag, een fijne tijd en een mooie ervaring rijker !
Deze gebruiks-instructie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, mocht er
desondanks belangrijke informatie ontbreken staan wij open voor verbeteringen.
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