Citroën Berlingo
Multifunctionele ombouw voor personen- en rolstoelvervoer
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2. BEKNOPTE SAMENVATTING

Wagen klaar maken voor gebruik rolstoel
Het is erg belangrijk de volgende stappen in de juiste volgorde uit te voeren
1. Opklappen zitplaatsen achteraan (via schuifdeur aan zijkant wagen)
1.1. Hendeltje nabij gordelslot om zetel te plooien
1.2. Hendel achter en onderaan de zetel om op te klappen
1.3. Aluminium stoelpoten inklappen (gewoon naar beneden duwen)
2. Oprijplaat uitklappen
2.1. Optillen tot de plaat recht staat
2.2. Plaat circa 1cm omlaag duwen
2.3. Uitklappen met behulp van rood hendeltje (rechts onder)
2.4. Extra geel klepje uitvouwen
3. Rolstoel inrijden en vast zetten
3.1. Voorste gordels uitrollen met behulp van schakelaar (rechts in de wagen)
3.2. Voorste gordels bevestigen aan rolstoel (gebruik stevige aanhechtingspunten !)
3.3. Schakelaar/zoemer uitzetten
3.4. Rolstoel inrijden en voorste gordels vastzetten door zeer kort achteruit te rijden
3.5. Vastzetten gordels achteraan (2) (deze gordelstukken vind je onder de voorste
passagierszetel). Bevestiging door over de voorziene paddenstoelen te schuiven.
3.6. Gordel rolstoelpassagier bevestigen (links vloergordelstuk gebruiken)
4. Oprijplaat recht zetten (inclusief geel klepje)

Na de rit de wagen terug goed zetten voor
personenvervoer
5. Alle gordels terug op zijn plaats
5.1. Gordel rolstoelpassagier, achterste rolstoelgordels en voorste gordels (mbv schakelaar) in
originele positie plaatsen. Losse gordelstukken (3) terug onder voorste passagierszetel
leggen
6. Oprijplaat opklappen
6.1. Geel klepje invouwen
6.2. Vlakleggen van de oprijplaat mbv rode hendel (links)
7. Zetels achteraan terug plaatsen
7.1. Stoelpoten uitklappen via knopje op de poot
7.2. Zetels terugplaatsen
8. Driepuntsgordel middenste passagier terug bevestigen
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3. HANDELINGEN TEN BEHOEVE VAN ROLSTOELVERVOER
4.1. OPKLAPPEN ZITPLAATSEN ACHTERAAN

Voordat een rolstoel vervoerd kan worden
moet er ruimte vrij gemaakt worden door het
opklappen van één of meerdere zitplaatsen.
Dit kan door eerst het vlakleggen van de
rugleuning (hendel nabij gordelslot).
Vervolgens kan de stoel opgeklapt worden
door het omhoogtillen van de hendel achter
en onder de stoel.

Vervolgens kunnen de niet gebruikte
stoelpoten in de vloer verzonken worden
om ruimte vrij te maken voor de rolstoel.
Hiervoor hoeft enkel de poot in de vloer
geduwd te worden. Om de poot weer
omhoog te zetten drukt men op de kleine
knop in de poot zelf.
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4.2. OPKLAPPEN VAN DE OPRIJPLAAT

De oprijplaat kan opgetild worden door het
vastpakken in de daarvoor bestemde
uitsparing.

Als de oprijplaat recht omhoog staat moet
deze circa 1cm omlaag worden gedrukt
voor een correcte vergrendeling.
Vervolgens kan de klep geopend worden
door de rode hendel naar rechts te
drukken en gelijktijdig de klep te openen.

De oprijplaat vervolgens voorzichtig op de
grond leggen, hierbij niet vergeten het extra
gele klepje uit te vouwen.
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4.3 HET INRIJDEN EN VASTMAKEN VAN DE ROLSTOEL

Voorzijde vastmaken: Onder de omhoog
geklapte zitplaatsen bevinden zich de
voorste gordels. De gordels kunnen na
ontgrendeling (zie volgende stap)
uitgetrokken worden en aan de voorzijde van
de rolstoel worden bevestigd. Let op dat de
speciaal daar voor bestemde punten op de
rolstoel gebruikt worden.

Rechts achterin bevind zich de schakelaar
voor het ontgrendelen van de voorste
gordels. Indien de gordels ontgrendeld zijn
maakt de zoemer geluid. Als de schakelaar
wordt uitgezet vergrendelen de gordels en
stopt ook de zoemer.

Rolstoel inrijden en voorste gordels
vastzetten door zeer kort achteruit te rijden.
Let op: Vergeet niet de elektrische gordels
uit te schakelen (via schakelaar achterin), als
deze ontgrendeld blijven (zoemer aan) dan
gaat langzaam de accu van het voertuig
leeg.

Bevestig altijd de gordels aan daarvoor
bestemde punten meestal voorzien van
een speciale sticker. (zie afbeelding
hierboven) Indien geen sticker aanwezig
kies dan een ander stevig punt aan het
rolstoelframe, maak de gordels echter
nooit vast aan de voetsteunen.
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Achterzijde van de rolstoel vastmaken:
Bevestig de rolgordels op de vloer door deze
over de ‘paddestoelen’ heen te schuiven. De
gordelband kan worden vrijgegeven door de
rode hendel in te drukken. Deze gordels vind
je onder de voorste passagierszetel.

Fixeer de rolstoel aan de achterzijde met
de gordelhaken aan de daarvoor bestemde
punten, of een stevige plek aan het frame.

Derde gordelstuk vastmaken aan linkse
vloergordelbevestiging.

Hierdoor ontstaat, samen met de grote
dakgordel rechts, een driepuntsgordel voor
de rolstoelpassagier.
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4. HANDELINGEN OM NA DE RIT DE WAGEN TERUG KLAAR TE
MAKEN VOOR PERSONENVERVOER
5.1 GORDELS LOSKOPPELEN EN TERUG PLAATSEN

Vloergordels loskoppelen door hendel omhoog
te trekken en gordel van de paddenstoel te
schuiven.

3 gordelstukken (twee vloergordels, 1
verlengstuk) terug onder de voorste
passagierszetel plaatsen.

5.2 VLAKLEGGEN OPRIJPLAAT EN TERUGPLAATSEN ZETELS

Vlakleggen van de oprijplaat kan eenvoudig
door het optillen van de plaat uit de
vergrendeling middels de aparte rode hendel
onderaan.

Voordat de stoel(en) weer neergeklapt
kunnen worden dienen de poten opgeklapt
te worden. Om de poot weer omhoog te
zetten drukt men op de kleine knop in de
poot zelf.
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Vervolgens kunnen de stoelen weer
teruggeklapt worden.

5.3 GORDELPUNT ZITPLAATS MIDDEN TWEEDE ZITRIJ

De gordel voor de zitplaats midden op de
tweede rij bevindt zich linksachter in de
dakbekleding en kan worden uitgerold.

Het einde van de gordel wordt in het
‘zwarte’ gordelslot gestoken. Daarna kan
de gordel gebruikt worden als
driepuntsgordel.
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