
1. Voer een visuele controle uit op sporen van schade aan de Beagle 360 drive. 

De Beagle 360 drive mag uitsluitend gebruikt worden nadat hij is beoordeeld 

en correct bevonden m.b.t. schade, functioneren en compleetheid.  

2. Controleer of er voldoende batterijspanning aanwezig is. Dit doet u door de 

magneetsleutel op het contact te plaatsen. De batterijindicator licht op.  

3. Bepaal de gewenste rijsnelheid door aan de vlinderknoppen te draaien.  

4. Ga op het platform staan en leg beide handen op de handgrepen. Druk met uw 

rechter of linker duim de bovenste nok van de vlinderknoppen langzaam en 

geleidelijk naar beneden. De Beagle 360 drive zal zich nu naar voren 

bewegen. Laat de nok weer los. Trek nu met de duim of vinger de 

vlinderknoppen naar u toe. De Beagle 360 drive zal naar achteren bewegen.  

5. Bij parkeren, haal de magneetsleutel van de stuurkop en zet de hendel van de 

voetrem met de voet naar links. Draai de stuurkop iets naar links of naar rechts 

als de schuif van de voetrem niet direct het wiel blokkeert.  

6. 
 

Vermijd “gas” door de vlinderknoppen in één keer naar de uiterste stand te 

duwen. Duw de vlinderknoppen langzaam van u af of naar u toe en geef meer 

“gas” naarmate u weet dat u de Beagle 360drive onder controle hebt. 

7. Indien de Beagle 360 drive is voorzien van een claxon, dient de werking 

gecontroleerd te worden door op de knop te drukken.  

8. De noodstopschakelaar bevindt zich aan de disselkop en is duidelijk te 

herkennen aan zijn rode kleur. Als de schakelaar ingedrukt wordt zal de 

Beagle 360drive stoppen. 

9. Indien de Beagle 360drive niet goed functioneert, neem dan contact op met 

Doove Care Groep. 
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 GEBRUIKSAANWIJZING BEAGLE 360° DRIVE 

Bij storingen kunt u bellen naar  

0182 – 624 990 

Fabrikant: 
TALLEY GROUP LTD 
Premier Way 
SO51 9AQ Romsey 
Engeland 

 

Bij storingen kunt u bellen naar  
0180-633866 

Fabrikant: 
TALLEY GROUP LTD 
Premier Way 
SO51 9AQ Romsey 
Engeland 

 

Bij storingen kunt u bellen naar  

0182-624930 

Bij storingen kunt u bellen naar  

0182-624930 

Bij storingen kunt u bellen naar  

0182 - 624 990 

Bij storingen kunt u bellen naar  

0181 - 620 535 

Fabrikant: 
Beagle Mobility B.V. 
Oenerweg 20 
8161 PM Epe 
Nederland 


