Gebruikersinstructie voor de CadWeazle
Voor een veilig en prettig gebruik van de CadWeazle, en een maximale
levensduur van het apparaat, verzoeken wij u vriendelijk onderstaande
aandachtspunten goed door te nemen vóór gebruik!
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Gebruik van de CadWeazle geschiedt op eigen risico. Het niet naleven van
onderstaande richtlijnen kan leiden tot letsel bij gebruiker of derden, en schade aan
de rolstoel of andere objecten.
De CadWeazle kan aangezet worden met het witte vierkante
knopje. LET OP: SCHAKEL DE CADWEAZLE UIT VOOR U
INSTAPT of UITSTAPT, DIT VOORKOMT RIJDEN TIJDENS INEN UITSTAPPEN!
Maak gebruik van de heupgordel zodat u niet van de stoel schuift
bij het naar benden rijden van een helling.
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 voldoende
vertrouwd is met de rolstoel en de besturing hiervan. We raden
versnelling 3 aan voor een aangenaam en veilig wandeltempo.
Voorkom botsen tegen voorwerpen of personen. Hierdoor kan letsel of schade
ontstaan!
Enkel minder mobiele personen mogen van de CadWeazle gebruik maken. Het is
geen rolstoel om ‘plezierritjes’ op de hei mee te doen. Enkel de persoon voor wie het
bedoeld is mag er mee rijden. Een minderjarige dient steeds vergezeld te zijn van
een volwassen begeleider.
De plank/bak achterop dient ter versteviging van het ontwerp en is niet bedoeld om
een tweede persoon op te vervoeren. Het met meer dan één persoon rijden op de
CadWeazle kan overbelasting veroorzaken!
RIJDEN DOOR WATER IS NIET TOEGESTAAN! (een kleine plas water op het pad
is geen probleem)
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 maken door een mobiele telefoon mee te nemen.
U VOLGT DE VOORGESTELDE ROUTE (zie bijgevoegd plannetje) en wijkt hier
niet van af.
U laat de CadWeazle onder geen enkele omstandigheid onbeheerd achter.
Indien u onverhoopt in de problemen geraakt met de CadWeazle, neemt u contact op
met De Vroente op 03/6201830.
De kosten van de hulpdiensten (bij noodgeval) worden doorgerekend aan de
gebruiker van de CadWeazle in geval van oneigenlijk gebruik van de CadWeazle, het
moedwillig toebrengen van schade, afwijken van de route of bij valse oproep naar de
brandweer.
U bezorgt de CadWeazle ten laatste om 16u30 terug aan De Vroente.
Bij vragen of onduidelijkheden over de CadWeazle dient men voor gebruik om nadere
uitleg te vragen bij de uitlenende instantie.

