
Gebruik rolstoelverankeringen en riemen in de citroënbus 

 De veiligste manier van personen vervoer is nog steeds op de zetel. Wie niet in een rolstoel moet 
zitten ifv vervoer neemt steeds plaats in een zetel. 

 Indien de persoon in zijn rolstoel moet blijven zitten moet de verankering altijd op een correcte 
manier gebeuren dwz:  4 verankeringspunten en de personengordel van de bus. (de gordelplicht 
blijft!) 

 
Gebruik van de lift: 

• Draai de oranje knop (A) 
rechts naar beneden zodat de 
knipperlichten (B)op de lift 
aangaan. 

• Duw steeds eerst omhoog met 
de lift zodat deze terug op druk 
komt. Hierdoor komt de lift uit 
de haak. Controleer dit steeds 
ook visueel. (C)  

• Plaats de rolstoel op de lift en 
zet de remmen van de rolstoel 
(D) op. 
 

(A) (B) 
 

(C) (D)  
Openklappen van de stoelen: 
 

1. Zitting: draai de rode hendel 
(1) weg van je en begeleid de 
zitting mee naar beneden. De 
hendel moet terug naar boven 
klikken. 

2. Rugleuing: duw op de zwarte 
hendel aan de zijkant van de 
zitting (2)  

3. Hoofdsteun: Draai aan de 
zwarte knop bovenaan (3) om 
de hoofdsteun op de juiste 
plaats te brengen. Draai 
nogmaals om de hoofdsteun 
uit te trekken.  

4. Gordel: Neem de gordel van 
de magneet (4) en bevestig de 
langste kant in het slot aan de 
buitenkant van de bus.  
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Rolstoel verankering 
 
Het gordel systeem 
4 mogelijke plaatsen om de rolstoel 
correct in de bus te plaatsen. 
Afhankelijk de plaats heb je bepaalde 
panelen nodig.  
 
1. Panelen : opgeborgen in wand 

gebruik het handvat (1) om het 
paneel los te maken. (omhoog en 
open trekken)  

 
 
2. Panelen: achteraan aan de lift.  

Draai aan het zwarte hendeltje 
(2)zodat het paneel loskomt. links 
naar boven en klap het paneel naar 
beneden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. vastzetten van panelen.  
Gebruik de rode knop (3) om het 
paneel te bevestigen in de vloer van de 
bus. Duw de stang naar beneden in de 
cirkel en klik hem dan vast in het 
dunnere gedeelte. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. losse haken  
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Rolstoel verankering 
 
Afhankelijk waar je de rolstoel plaatst 
moeten volgende elementen reeds 
klaarstaan voor je de rolstoel in de bus 
rijd.  
• gordelpanelen openen of 

vastzetten.  
• hoofdsteunen reeds in de goede 

richting draaien.  
 
Rolstoel inrijden en vastzetten.   
• positioneer de rolstoel tussen de 

twee panelen en zet de remmen 
op.  

• Zet de rolstoel vast op de vier 
crashtest gekeurde punten. Deze 
zijn aangeduid met volgend 
symbool (1) indien dit niet 
duidelijk is, veranker steeds op 
het vaste frame.  

• Gebruik de haken van het paneel 
aan de kant van de rolstoel. (2) 

• Duw op het rode knopje (3)om de 
gordels te ontrollen. (bij de losse 
haken, rechts vooraan in de bus, 
de gordels ook opspannen met 
het wieltje) 

 
Personengordel en hoofdsteun.  
• hoofdsteun:  
verschuif indien nodig de 
passagiersstoel met de grijze hendel 
(4) zodat de hoofdsteun aansluit bij de 
leuning van de rolstoel. Stel de 
hoofdsteun in zoals bij een stoel.  
• personengordel: 
Neem de onderste gordel van de 
magneet en klik deze in de 
gordelsluiting aan dezelfde kant van de 
zetel (buitenkant van de bus) (5)  
Neem het tweede stuk aan de gordel 
en kruis dit over de passagier naar het 
tweede slot(6) op het paneel 
(binnenkant van de bus.) 
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