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INTRODUCTIE 
Gefeliciteerd! Welkom bij de BLUMIL familie! 

BLUMIL GO is een unieke oplossing, waarmee u uw handbewogen rolstoel met vast frame kunt omtoveren tot een elektrische 
handbike. U kunt dit doen door gewoon op een knop te drukken.  BLUMIL GO maakt het mogelijk voor miljoenen mensen over 
de hele wereld om te genieten van een nieuw gevoel van vrijheid.  

Pak je helm en laten we een ritje maken, je staat op het punt om WARE VRIJHEID te ervaren met je BLUMIL GO! 

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN 
Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u alle onderstaande vereisten voor de rijder leest en eraan 
voldoet en dat u op de hoogte bent van alle risico's van het rijden zoals vermeld in deze handleiding voordat u 
probeert te rijden met BLUMIL GO. 

• Vanwege de mogelijkheid om  hoge snelheden te bereiken, wordt het aanbevolen om  een helm te dragen. 
• Rijd niet over stoepranden hoger dan 5 cm. 
• Rijd niet door plassen of water en voorkom de combinatie op een andere manier nat te maken 
• Het hulpstuk mag alleen worden gebruikt om één persoon tegelijk te vervoeren. Elk ander gebruik is niet 

toegestaan. 
• Het wordt aanbevolen dat BLUMIL GO alleen wordt gebruikt door mensen die fysiek en mentaal in staat zijn om 

te voldoen aan de eisen van het verkeer op de openbare weg. 
• Houd er rekening mee dat wanneer u op de openbare weg rijdt, de handbike onderworpen is aan alle verkeersregels. 
• Beginners moeten bijzonder voorzichtig zijn tijdens het rijden. 
• Maak uzelf vertrouwd met de remweg voor verschillende snelheden. 
• U moet zich ook vertrouwd maken met de algemene verkeersvoorschriften. 
• Om gestaag in een rechte lijn te kunnen bewegen, vermijdt u plotselinge stuurbewegingen bij het rijden op hoge 

snelheid of in bochten. 
• Een driewielig voertuig is altijd minder stabiel dan een vierwielig voertuig. 
• Bij het rijden, remmen en manoeuvreren moet het stuur met beide handen stevig worden vastgehouden. Anders is 

er kans op een ongeluk. 
• De snelheid moet worden aangepast aan de technische mogelijkheden van de handbike, de terreinkenmerken en de 

vaardigheden van de bestuurder. 
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• Wees voorzichtig bij het rijden over stoepranden, hobbels, enz., Omdat de handbike kan kantelen. 
• De rijstijl moet worden aangepast aan uw vaardigheden. 
• Wees voorzichtig en rijd langzaam, vooral in bochten. 
• Voordat u op heuvels rijdt, moet u vertrouwd raken met het product op een vlakke ondergrond. 
• Vertraag voor het bereiken van een bocht en leun voorover naar de binnenkant van de bocht. 
• Een set met de Blumil Go heeft een grotere draaicirkel dan de rolstoel zelf, waardoor het soms onmogelijk kan zijn 

om op krappe plekken, zoals gangen, te draaien. 
• Op heuvels is de grip van het aandrijfwiel minder dan op vlakke wegen, wat minder remkracht betekent. De rijstijl 

en snelheid moeten altijd worden aangepast aan de omstandigheden, zodat het product op elk moment kan worden 
gestopt zonder enig gevaar te veroorzaken. 

• Om omvallen  te voorkomen moeten obstakels zoals stoepranden bij  lage snelheid altijd naar voren/loodrecht 
worden overgestoken. De maximale hoogte van obstakels is 50 mm, maar het hangt af van de afstand tussen de 
voorwielen tot het oppervlak, en dus van de instellingen van het opzetstuk en de verbinding met de Blumil GO. 

• Bij het bewegen op nat wegdek wordt het risico op uitglijden vergroot door de minder grip van de banden. In deze 
situatie moet de rijstijl dienovereenkomstig worden aangepast. 

• Rijden in de rolstoel met Blumil GO bevestigd, riskeert ernstig letsel door vallen, verlies van tractie, verlies van 
evenwicht, botsingen en andere ongevallen. 

• Rijd niet met BLUMIL GO tenzij het goed is aangepast aan uw individuele behoeften. 
• Probeer niet te rijden wanneer de batterij-indicator geen balken weergeeft (leeg is). 
• Houd obstakels zoals riemen, kleding, sieraden en tassen uit de buurt van de wielen en andere bewegende delen. 
• Wees je te allen tijde bewust van de voetsteun, omdat deze kan aanslaan op steile hellingen of andere obstakels en 

instabiliteit kan veroorzaken met BLUMIL. 
• Ga niet op oppervlakken die steiler zijn dan 10%. 
• Probeer geen trappen te gebruiken om tussen verschillende niveaus te bewegen, omdat dit kan leiden tot een 

ongeluk.  
• Vermijd oppervlakken bedekt met ijs, olie of andere gladde stoffen. 
• Tijdens het gebruik en onderhoud van de Blumil kunnen sommige lichaamsdelen verstrikt raken in / geperst in de 

elementen van Blumil. Je moet heel voorzichtig zijn. Zorg er na het afstellen van de Blumil altijd voor dat de bouten 
goed vastgeschroefd zitten.  

• Houd uit de buurt van kinderen jonger dan 5 jaar (verstikkingsgevaar). 
• Bescherm tegen vuur en brandbare stoffen. 
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ONDERDELEN 

 

 

DISPLAY	EN	KNOPPEN 
 

 

Snelheidsindicator: geeft de huidige snelheid weer 

Kilometerstandindicator: geeft de huidige totale kilometerstand weer 

Power Indicator: Toont de huidige batterijcapaciteit met vijf strepen, elke strip is ongeveer 20% van de batterij. 
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LED-knop: Touch de LED-knop  twee keer snel om de lichten aan of uit te zetten. 

Houd de LED-knop ingedrukt om de rijmodus van de scooter te schakelen. (Werkt alleen bij stilstand) : 

• TURBO 25 km / h 
• Schildpad 7 km / h 
• Geen pictogram 16 km / h 
 
 

 
 

 

 

DE	BATTERIJ	INSTALLEREN/VERWIJDEREN 
1. Schakel de stroom uit en verwijder het netsnoer. 

 

 
 

2. Ontgrendel de batterij en schuif omhoog 
 

 
3. Verwijder de batterij 

 
4. Plaats de batterij voorzichtig, VERGRENDEL en plaats het netsnoer. 

WAARSCHUWING: Turbo-modus is ingeschakeld 
op eigen risico. 
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OPLADEN 
1. Schakel de stroom uit en koppel het netsnoer los 

2. Open de rubberen oplaadpoortstekker 

3. Sluit de oplaadkabel aan 

4. Als u klaar bent, bevestigt u de rubberen plug
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BLUMIL	GO	VERBINDEN	MET	EEN	ROLSTOEL 
Om blumil go aan te sluiten op de rolstoel bepaal je de lengte van de middenbeugel. 

Om BLUMIL GO aan te sluiten, is het noodzakelijk om de rolstoel naar de voorkant van de bumper te rijden  [1].  De 
middelste beugelhaak [2] moet zich boven de achterste stang van de rolstoel bevinden.  (In sommige rolstoelmodellen 
wordt de toegang tot deze bar geblokkeerd door  een andere constructiebalk van de rolstoel - vooral Panthera-
modellen. In dit geval kan de haak aan die balk worden bevestigd. ) Als tijdens het naderen de centrale beugel vast 
komt te zitten, moet deze omhoog of omlaag worden gebracht met behulp van de  knoppen Verbinding verbreken 
en Verbinden [3]. Als de voorkant van de voetsteun in contact staat met de bumper, kunt u op de connect-knop 
drukken  . De voorkant van de rolstoel begint omhoog te komen. Houd de knop ingedrukt totdat de klem op de 
voetsteun van de rolstoel rust. Zorg er na het aansluiten voor dat het systeem stevig is aangesloten door de stuurgreep 
van links naar rechts te bewegen, zodat er geen beweging is. 

Als de voorwielen van de rolstoel niet tot een hoogte van ten minste 2 cm stijgen, moet een andere positie van de 
voetsteun ten opzichte van de bumper worden ingesteld. Om dit te doen, moet u de haak van de centrale beugel met 
een paar centimeter verlengen en de rolstoel opnieuw besturen om deze aan te sluiten op Blumil GO - dit keer verder 
weg van de bumper en de verbindingsprocedure herhalen. 

 

WAARSCHUWING: Als u na het aansluiten van het 
systeem te lang op de connectknop drukt, kan dit het 
rolstoelframe of de BLUMIL GO beschadigen. 

 

Om het systeem los te koppelen, drukt u op de knop Ontkoppelen en houdt u deze ingedrukt totdat de voorwielen van 
de rolstoel zijn neergelaten en de centrale beugel boven de achterstang van de rolstoel uitsteekt.  Je kunt je dan vrij 
bewegen met de rolstoel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voetsteun naast de bumper 
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Voetsteun uit de buurt van de bumper 
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VOUWEN 
De Blumil GO heeft een handig vouwmechanisme. Je kunt hem eenvoudig opvouwen voor opslag of transport. 

1. Laat de middelste beugel zakken met de aan/uit-knop.  
2. Trek deze extra veiligheidspin eruit. 

 
3. Druk stevig op de vouwknop om de Blumil GO op te vouwen. 
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ROLSTOELEN	MET	HOGE	VOETPLATEN 
Omdat elke rolstoel een beetje anders is en is ingesteld op de specifieke behoeften van de gebruiker, kunnen 
enkele extra aanpassingen nodig zijn. Als u niet in staat bent om met uw rolstoel naar de bumper te komen, omdat 
de klem de voetplaat blokkeert, kan het nodig zijn om de meegeleverde langere schroeven (M6x70) te gebruiken. 
Dit kan in een paar stappen: 

1. Verwijder de rubberen statieven door de 4 M6x70 schroeven los te draaien. 
 

 
2. Steek door de gaten langere schroeven die zijn meegeleverd. 
3. Schroef de extra moeren (1 aan elke kant) stevig vast, zodat de schroeven niet bewegen. 
4. Schroef de resterende 4 moeren (1 aan elke kant) ongeveer halverwege vast - ze zijn nodig voor de volgende 

stap. 
5. Schroef de 4 rubbers zo stevig mogelijk vast en blokkeer ze met de moeren die je in de vorige stap hebt 

geïnstalleerd. 

 

DE	RIT 
Hier zijn enkele basisregels die u moet lezen voordat u de BLUMIL GO gebruikt.  Het moet voorzichtig worden 
gebruikt. Besteed speciale aandacht aan waarschuwingen en instructies in deze handleiding. 

Begin tijdens de eerste rit op BLUMIL GO met een vlakke ondergrond met goede grip, vrij van obstakels. 
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WAARSCHUWING: Controleer voor het rijden of de 
aanpassingen volgens de instructies zijn uitgevoerd. 

 
WAARSCHUWING: Rijd niet op moeilijk terrein 
totdat u ervaring heeft met autorijden. 

 

Om te accelereren, drukt u op de gashendel. 

Om te vertragen of te stoppen, drukt u op een van de remmen. Om volledig te stoppen, is het noodzakelijk om de 
hendelrem in te drukken. 

Bij het rijden op te steile heuvels kan de Blumil GO zichzelf uitschakelen om oververhitting en beschadiging van de 
motor te voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERHOUD	VAN	HET	ACCUPAKKET 
De batterij is het belangrijkste onderdeel van de rit. Volg de onderstaande stappen om de levensduur van de batterij te 

maximaliseren: 

1. Lees zorgvuldig de voorzorgsmaatregelen op het batterij-etiket en volg de instructies 

2. Probeer de batterij op 0 ° C - ~ 40 ° C in een kamertemperatuur te houden, wat de prestaties van de batterij zal verbeteren. 

Vermijd temperaturen onder de -20 graden of boven de 50 graden. 

3. Bewaar de batterij in een koele, droge omgeving. In een gesloten, natte omgeving kan het batterijpakket worden 

gecondenseerd en kan water de batterij beschadigen. 

4. Probeer tijdens dagelijks gebruik te voorkomen dat de batterij volledig wordt ontladen. Laad zo snel mogelijk op wanneer 

het LCD-scherm slechts 10% ~ 20% aangeeft. Als de batterij leeg blijft, kan de batterij permanent worden beschadigd. 
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BLUMIL	GARANTIE 
BLUMIL Beperkte Garantie 

BLUMIL wordt gedekt door een fabrieksgarantie van 1 jaar tegen eventuele defecten in materialen en vakmanschap, beginnend 

op de datum van aankoop, en alleen voor de oorspronkelijke koper bij niet-commercieel gebruik. Elk vervangend onderdeel of 

product dat is geïnstalleerd in overeenstemming met de instructies van de verkoper, gaat uit van de resterende originele 

garantie of maximaal 90 dagen vanaf de datum van reparatie of vervanging, afhankelijk van wat langer is. 

Procedure voor garantieservice 

Voordat u een onderdeel of product retourneert voor garantieservice, moet u eerst contact opnemen met de gecertificeerde 

wederverkoper bij wie u uw BLUMIL-product hebt gekocht. Als een dergelijke wederverkoper niet bestaat, moet u contact 

opnemen met BLUMIL via e-mail op info@blumil.com. Als het onderdeel of product in kwestie defect en garantievol blijkt te 

zijn, bent u verantwoordelijk voor het terugsturen van het onderdeel of product naar BLUMIL of de gecertificeerde 

wederverkoper bij wie u uw BLUMIL-product hebt gekocht. BLUMIL of de gecertificeerde wederverkoper is verantwoordelijk 

voor de retourzending naar u. Als het product niet gegarandeerd is, kunt u een vervangend onderdeel kopen en moet u betalen 

voor verzending. 

Uitsluitingen van garantie 

De BLUMIL-garantie dekt niet en is nietig voor defecten of schade als gevolg van ongevallen, ongevallen, botsingen, slecht 

weer, waterschade, verkeerd gebruik of misbruik, verwaarlozing, wijzigingen, onjuiste installatie, bediening of onderhoud.  
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