Instructies Me-Mover Fit
Afstellen stuur

Afstellen voetsteunen

Zet het stuur op de juiste hoogte. Op de stuurpen staat een
minimum aangegeven. Zorg ervoor dat deze niet leesbaar
is. Dit is de maximale/hoogste stand.

Door aan de knop te draaien zet je de voetsteunen losser of
strakker.
Je mag een lichte druk voelen op je voet.
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Stap 1 :
Zet de remmen vast d.m.v. de rode knop

rode
knop
vast klikken

rem
inknijpen

Stap 2 :
Zorg dat je voldoende ruimte en overzicht hebt.
Ga op de Me-Mover staan met handen aan het stuur.
Beweeg de Me-Mover naar links en naar rechts en voel de balans.

Handen los van het
stuur, zoek de balans

Stap 3 :
Ga stevig staan en laat het stuur los, laat je lichaam de Me-Mover stabiliseren.

Stap 4 :
Zorg dat je altijd rechtop staat of iets naar voren leunt, het is niet
toegestaan om naar achteren te hangen.

rechtop: GOED

voorover: GOED

achterover: FOUT

Stap 5 :
Ontgrendel de remmen door ze stevig in te knijpen (de rode knoppen schieten los),
hou de remmen ingeknepen en til je beide voeten omhoog. Laat de remmen
langzaam los, de Me-Mover komt nu in beweging. Til je voeten nu één voor
één op, zoals met traplopen. Kijk in de richting waar je heen wilt. Ga vooral
langzaam totdat je meer vertrouwen hebt. Het is even wennen maar na een
paar honderd meter is Me-Moveren al net zo natuurlijk als wandelen.

Algemeen:
Knijp de remmen altijd geleidelijk in. Rem altijd eerst met rechts (achterrem) en hierna met links. Ga iets door je
knieën als je remt dan heb je meer balans. Rem nooit alleen met de linker rem (voorrem).
NIET TOEGESTAAN:
- Het uitvoeren van stunts zoals wheelies, rijden in halfpipes en vergelijkbare handelingen.
- Het op- en afrijden van het stoepranden.

Hou je altijd aan de geldende verkeersregels, heel veel Me-Mover plezier.

