
Handleiding

Dit product voldoet aan alle veiligheidseisen van de 
Europese norm voor fietsen en aanhangers voor fietsen 
(DIN EN 15918).

Sportrex1 – Q3000-LV
Sportrex2 – Q6000-LV

NL

http://ma-q3000-lv-de.qeridoo.de
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Certificaten

De Sportrex werd volgens de Europese veiligheidsnorm EN 15918 getest en goedgekeurd. Hij 
voldoet ook aan alle grenswaarden voor giftige stoffen die in de veiligheidsnorm voor speelgoed 
EN 71-3 worden verlangd. 

Schadstoffgeprüft
CENTRE OF TESTING 

SERVICE INTERNATIONAL

Test Report Number
CNB3151209-05787-C
CNB3151217-05914-C
CNB3160120-00217-CCNB3160120-00217-C

Schadstoffgeprüfte Materialien
- PTU (Fenster)
- EVA (Plastikteile)
- 1680D Stoff, 600D, 900D 
  (Bezug, Verdeck, Gurte)

Berücksichtigte Normen
EEuropean Standard EN 71-3:2013+A1:2014
US EPA3052:1996, US EPA 3050B:1996,
US EPA3060A:1996, US EPA 3550C:2007,
US EPA3540C:1996, ISO 17353:2004,
BS EN 14582:2007, EN 14372:2004

CTS International
Centre of Testing Service

Handleiding

Met deze handleiding worden geen bepaalde producteigenschappen gegarandeerd. Ze 
is met de grootste zorgvuldigheid gemaakt. Eventuele technische onnauwkeurigheden 
of weglatingen kunnen echter niet uitgesloten worden. Afzonderlijke 
informatiegegevens kunnen indien nodig op korte termijn en zonder aparte 
mededeling gewijzigd worden. 

U kunt de handleiding in andere talen bij Qeridoo GmbH bijbestellen of op onze website 
downloaden. Bezoek ons op: www.qeridoo.de

Copyright

Alle rechten op deze handleiding berusten bij Qeridoo GmbH.
Teksten, opgaven en afbeeldingen in deze handleiding mogen niet verveelvoudigd, verspreid of 
voor concurrentiedoeleinden onbevoegd gebruikt of aan derden meegedeeld worden. Andere 
productnamen die in deze handleiding genoemd worden, zijn gedeponeerde handelsmerken van 
de respectievelijke eigenaars.

http://www.qeridoo.de
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Inleiding

Beoogd gebruik
De Sportrex is bedoeld als fietskar en is uitgerust met een extra buggy- en walker-functie. Voor 
de trailer-modus kunt u hem met behulp van een dissel en een koppeling met een geschikt 
trekvoertuig (fiets of pedelec met motorondersteuning tot max. 25 km/h) verbinden. Met het 
buggywiel dient de Sportrex in de buggy-modus als kinderwagen; in de walker-modus kunt u 
ermee joggen of walken. 
De Sportrex is als eenzitter (Sportrex1) of als tweezitter (Sportrex2) verkrijgbaar en is uitsluitend 
bestemd voor het privévervoer van één kind of twee kinderen op verharde wegen. In de daartoe 
voorziene vakken kan ook bagage meegenomen worden, mits het maximale laadvermogen niet 
wordt overschreden en de bagage gelijkmatig en veilig wordt opgeborgen. 
Gesp ieder kind tijdens het vervoer steeds vast met de veiligheidsgordel. Bij het vervoer van 
slechts één kind in de tweezitter, moet de instelling van de gordel volgens de instructies in het 
hoofdstuk „Veiligheidsgordels aanpassen (Sportrex2)” op pagina 23 gewijzigd worden, zodat 
het kind veilig in het midden zit. 
De Sportrex voldoet aan alle veiligheidseisen van de Europese norm voor fietsen en aanhangers 
voor fietsen (DIN EN 15918) en aan de Europese norm voor kinderwagens EN 1888. Als de fietskar 
wordt gebruikt bij slecht zicht, schemering of in het donker, moeten volgens de wetten en regels 
van het wegverkeer van het land waar hij gebruikt wordt op de achterkant van de fietskar een 
goedwerkende verlichting en retroreflectoren aangebracht worden. 
Het gebruik van de fietskar op onverhard terrein, het transport van bagage op de zitplaatsen, 
het vervoer van dieren en het gebruik voor commerciële doeleinden zijn niet toegestaan. De in 
het hoofdstuk „Prestatielimieten” op pagina 4 aangegeven grenswaarden moeten steeds 
gerespecteerd en vóór ieder gebruik gecontroleerd worden. De fietser met aanhangwagen of de 
gebruiker in de buggy- of walker-modus is steeds verantwoordelijk voor het gebruik volgens de 
voorschriften en de verkeersgeschiktheid van de Sportrex. 

Prestatielimieten
Een veilig gebruik van de Sportrex is alleen mogelijk, als in iedere modus de volgende limieten 
worden gerespecteerd:

Eisen aan de passagiers Sportrex1 Sportrex2
Gewicht
Maximaal toegelaten gewicht  
(Sportrex + kinderen + bagage) 

45 kg 60 kg

Maximaal gewicht per kind 22 kg 18 kg
Leeftijd
Minimumleeftijd (zonder babyschaal)  
Uw kind moet zonder hulp rechtop kunnen zitten; voor 
kinderen jonger dan 18 maanden raden wij u aan gebruik 
te maken van een zitverkleiner, zie „Accessoires” op 
pagina 12.

6 maanden 6 maanden

Minimumleeftijd (met babyschaal) 1 maand 1 maand
Maximumleeftijd 6 jaar 6 jaar
Lengte
Maximale lichaamslengte 116 cm 116 cm

Eisen aan de bagage Sportrex1 Sportrex2
Laadruimte (achter de zitbank) 5 kg 5 kg
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Inleiding

Bovendien gelden de volgende beperkingen voor de trailer-modus:

Eisen aan de dissel Sportrex1 & Sportrex2
Toegelaten steunlast (aan het bevestigingselement voor 
koppeling)

3 – 8 kg

Eisen aan het trekvoertuig Sportrex1 & Sportrex2
Type voertuig Fiets (ook ligfiets), pedelec 

(ondersteuning tot 25 km/h)
Maximale toegelaten snelheid 25 km/h; in bochten max. 7 km/h 

(stapvoets)
Bandenmaat achterwiel 20" – 29"

Aanwijzingen bij de handleiding
Deze handleiding informeert u over alle technische en veiligheidsrelevante aspecten die u voor de 
montage, het gebruik en het onderhoud van de Sportrex nodig hebt. 

 f Lees de handleiding volledig door. 
 f Gebruik de handleiding om alle gebruikers over het gebruik van de fietskar te informeren.
 f Bewaar de handleiding steeds als naslagwerk in de buurt van de Sportrex. 

In de handleiding wordt gebruik gemaakt van de volgende typografische elementen om te wijzen 
op een eventueel gevaar of bijzondere informatie: 

Gevaar!
Duidt aanwijzingen van het niveau „Gevaar” aan. Wijst op een gevaar dat tot ernstige 
of zelfs dodelijke verwondingen kan leiden, indien handelingsinstructies niet goed 
worden gevolgd.

Opgelet!
Duidt aanwijzingen van het niveau „Opgelet” aan. Wijst op een gevaar dat tot 
materiële schade kan leiden, indien handelingsinstructies niet goed worden gevolgd.

Tip!
Duidt belangrijke informatie over het actuele thema aan. Wijst op alternatieve 
handelingen, andere bronnen van informatie of nuttige tips.

Elke weergave van posities (links, rechts, vooraan, achteraan, bovenaan, onderaan, enz.) wordt 
gezien vanuit de gezichtshoek van iemand die achter de duwbeugel staat en in rijrichting kijkt. De 
dissel bevindt zich dus vooraan, de duwbeugel achteraan.
In deze handleiding wordt de gebruiker beschouwd als de persoon die kinderen met de Sportrex 
vervoert en daarvoor de nodige instellingen aan het voertuig uitvoert.
Deze handleiding geldt zowel voor de Sportrex1 als voor de Sportrex2 . 
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Veiligheidsinstructies

Gevaar!
Lees de volgende veiligheidsinstructies aandachtig door. 
De plaatselijk geldende voorschriften i.v.m. de veiligheid en ter voorkoming van 
ongevallen alsook rechtsregels zoals bijv. het wegenverkeersreglement moeten 
eveneens en in geval van twijfel prioritair in acht genomen worden.
Zorg ervoor dat de Sportrex uitsluitend door personen gebruikt wordt die, zoals 
hierna gedefinieerd, voor de bediening ervan geschikt zijn. De gebruiker dient deze 
handleiding volledig te hebben gelezen en begrepen.

Opgelet!
De Sportrex is geen speelgoed en mag ook niet als zodanig worden gebruikt. De 
Sportrex mag niet aan een kinderfiets gehangen worden.

Gebruiker
 � Als gebruiker gelden de volgende personen: 

 – Iedere persoon die montagewerkzaamheden aan het voertuig uitvoert of instellingen 
wijzigt.

 – De bestuurder van het trekvoertuig in de trailer-modus.
 – De gebruiker in de buggy- of walker-modus.

 � De gebruiker moet minstens 16 jaar oud zijn en een verstandelijke ontwikkeling hebben om de 
Sportrex te kunnen bedienen en kinderen te kunnen vervoeren. 

 � In de buggy-modus is de bediening door een jongere gebruiker toegelaten, indien hij begeleid 
wordt door een persoon die aan de genoemde voorwaarden voldoet.

 � De gebruiker is steeds verantwoordelijk voor het gebruik volgens de voorschriften en de 
verkeersgeschiktheid van de Sportrex.

Gebruiksvoorwaarden
 � De Sportrex mag niet voor commerciële doeleinden of voor wedstrijden gebruikt worden. 
 � Zorg vóór iedere rit voor een (technisch) correcte toestand van de Sportrex. Voer een 

visuele controle uit en neem vooral de aanwijzingen en checklists van het hoofdstuk 
„Onderhoudsintervallen” op pagina 31 in acht. De aanwijzingen gelden ook bij het eerste 
gebruik van de Sportrex.

 � Stel u op de hoogte van ter plaatse geldende voorschriften en verkeersreglementen, als u 
grensoverschrijdende uitstappen maakt of de Sportrex op reizen naar het buitenland wilt 
meenemen.

 � Controleer vóór iedere rit of aan de voor de betreffende modus vereiste voorwaarden 
is voldaan. Neem daarvoor vooral de tabel en de aanwijzingen in het hoofdstuk „Modus 
instellen” op pagina 21 in acht.

 � Als de fietskar in de trailer-modus wordt gebruikt bij slecht zicht, schemering of in het donker, 
moeten volgens de wetten en regels van het wegverkeer van het land waar hij gebruikt 
wordt op de achterkant van de fietskar een goedwerkende verlichting en retroreflectoren 
aangebracht worden.

 � Sluit het binnenste deel van de 3-in-1-hoes vóór iedere rit om de kinderen met de 
geïntegreerde hor tegen insecten en kleine steentjes te beschermen. Ter bescherming tegen 
uitlaatgassen in het verkeer kunt u bovendien de regenkap sluiten en de ventilatieramen 
openen.
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Veiligheidsinstructies

Passagiers
 � Met de Sportrex1 mag één kind en met de Sportrex2 mogen max. twee kinderen van 1 maand 

tot 6 jaar vervoerd worden. Om kinderen die jonger zijn dan 6 maanden of niet zonder 
hulp rechtop kunnen zitten, te kunnen vervoeren, dient u gebruik te maken van speciale 
accessoires, zie „Accessoires” op pagina 12.

 � De kinderen mogen niet groter zijn dan 118 cm om nog voldoende vrije ruimte boven het 
hoofd te hebben. 

 � Ieder kind moet volgens de voorschriften met een 5-punts veiligheidsgordel vastgegespt 
worden. 

 � De kinderen moeten tijdens iedere rit een fietshelm dragen. In de trailer-modus draagt u als 
bestuurder van de fiets voor de eigen veiligheid ook best een helm.

 � Informeer de kinderen vóór iedere rit dat ze zich op een veilige manier moeten gedragen. 
Ze mogen de veiligheidsgordels niet losmaken, niet overdreven schommelen en niet uit de 
fietskar leunen.

 � Zorg voor een goede ventilatie van de kar en pas de kleding van de kinderen aan aan het weer 
en de temperatuur in de kar.

 � Laat kinderen nooit alleen achter in de Sportrex en zorg ervoor dat ze lekker zitten. 
 � Maak bij langere ritten regelmatig pauze, zodat de kinderen kunnen uitstappen en zich kunnen 

bewegen. Zorg ervoor dat de kinderen voldoende drinken.

Trekvoertuig (trailer-modus)
 � Voertuigen die geregistreerd moeten worden zoals bijv. e-bikes met motorondersteuning 

tot 45 km/h (zogenoemde S-pedelecs) of voertuigen met verbrandingsmotor zijn als 
trekvoertuigen niet toegelaten.

 � De fiets of pedelec (motorondersteuning tot 25 km/h) moet technisch in orde zijn en geschikt 
zijn voor het trekken van lasten die het maximaal toegelaten gewicht niet overschrijden. Het 
maximaal toegelaten gewicht vindt u in het hoofdstuk „Prestatielimieten” op pagina 4. 
Lees daarvoor de handleiding van de trekfiets of laat het controleren door een verdeler in uw 
buurt.

 � Controleer vóór iedere rit of de remmen, de remvoering en de banden van de fiets in orde zijn 
en vervang indien nodig. Controleer of de koppeling vast genoeg is.

 � Voor het vervoer van personen moet de fiets voorzien zijn van een achteruitkijkspiegel. Als de 
fietskar wordt gebruikt bij slecht zicht, schemering of in het donker, moeten volgens de wetten 
en regels van het wegverkeer van het land waar hij gebruikt wordt op de achterkant van de 
fietskar een goedwerkende verlichting en retroreflectoren aangebracht worden.

Onderhoud en opberging
 � Neem de aanwijzingen i.v.m. service en onderhoud van de Sportrex in acht en hou u aan de 

aangegeven onderhoudsintervallen, zie „Service en onderhoud” op pagina 30. 
 � Monteer en gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door Qeridoo vervaardigd zijn 

of aanbevolen worden; het gebruik van andere producten leidt tot algemene uitsluiting van 
aansprakelijkheid.

 � De aanhanger mag uitsluitend gewijzigd of omgebouwd worden, als de ombouw of wijziging 
vereist is voor het monteren van toegelaten accessoires volgens de bijgevoegde montage-
instructies. Voor ongevallen en defecten ten gevolge van iedere manipulatie die zonder de 
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de fabrikant werd uitgevoerd, aanvaardt de 
fabrikant geen aansprakelijkheid. 
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Veiligheidsinstructies

 � Neem de instructies in het hoofdstuk „Opbergen” op pagina 29 in acht om de Sportrex bij 
niet-gebruik correct te bewaren.

Fietsen met aanhangers 
Het weggedrag van de fiets verandert duidelijk als een aanhanger wordt getrokken. Dat merkt u 
vooral bij het remmen en in bochten. Neem daarom de volgende punten in acht:

 � Oefen met aanhanger te fietsen, voordat u op de openbare weg rijdt. 
 � Vervoer kinderen pas, nadat u op een geschikt terrein aan het nieuwe weggedrag gewend bent 

geraakt. 
 � Denk bij iedere rit ook aan de veiligheid van de kinderen. Pas uw rijgedrag en uw snelheid 

steeds aan aan de plaatselijke omstandigheden – en vergeet nooit dat u met aanhanger rijdt. 

Extra rijsporen
 � De twee wielen van de Sportrex lopen naast het normale spoor van de fiets. Denk er tijdens 

het rijden steeds aan, vooral bij hindernissen en gaten in het wegdek, dat u 3 geschikte sporen 
nodig hebt. 

 � De Sportrex1 is 74 cm en de Sportrex2 is 85 cm breed. Hou voldoende afstand t.o.v. 
hindernissen en vermijd te smalle wegen. Pas uw snelheid aan bij vernauwingen en bochten.

 � Fiets en aanhanger hebben een totale lengte van minstens 2,5 m. Neem uw bochten groter 
dan normaal en denk aan het extra spoor dat u nodig hebt voor het binnenste loopwiel van de 
Sportrex.

Extra gewicht
 � Volledig beladen weegt de Sportrex1 tot 40 kg en de Sportrex2 tot 60 kg, die de fiets bovenop 

het eigen gewicht en het gewicht van de bestuurder moet trekken. De bestuurder moet er 
altijd mee kunnen remmen en ervoor zorgen dat hij niet gaat slingeren: 

 – Krachtig versnellen en hard remmen zijn extra belastingen voor de koppeling en de dissel, 
waardoor de slijtage wezenlijk groter kan zijn.

 – De remweg is duidelijk langer, de belasting voor de remvoering groter. Ook op een nat 
wegdek en op hellingen is de remweg groter.

 – Bij het remmen, vooral in bochten, kan de aanhanger uit de bocht vliegen of het achterwiel 
van de fiets opzij duwen, waardoor de tractie minder goed is.

 – Door de middelpuntvliedende kracht kan de aanhanger uit de bocht vliegen en omkantelen. 
 � Rij nooit sneller dan de maximaal toegelaten snelheid van 25 km/h en vermijd schuin 

aflopende wegen.
 � Rij in bochten altijd stapvoets (max. 7 km/h), om een te hoge middelpuntvliedende kracht te 

vermijden. 

Defensief rijgedrag
 � Rij altijd op een defensieve en vooruitziende manier. 
 � Rem op tijd voor bochten, kruispunten, hindernissen, enz.
 � Rij altijd langzaam op stoepranden en oneffenheden; rij nooit over trappen, roltrappen en heel 

steile wegen.
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Leveringsomvang

Bij levering zijn enkele eenheden van de Sportrex al vooraf gemonteerd.
 f Pak alle geleverde onderdelen uit en leg ze op een schone ondergrond. 
 f Controleer de inhoud van de verpakking aan de hand van de bovenstaande lijst.

Opgelet!
Neem onmiddellijk contact op met onze servicedienst, als er onderdelen ontbreken 
of als de verpakking of het product beschadigd is, zie „Support-informatie” op 
pagina 33.

 f Verwijder het verpakkingsmateriaal en alle beschermkappen. Breng alle verpakkingsdelen later 
naar een inzamelpunt voor recycling.

 f Lees het hoofdstuk „Montage” op pagina 16, voordat u de onderdelen monteert.

1 veiligheidsvlag met 2-delige 
buisconstructie en middenstuk

2 dissel met koppeling en veiligheidsband
3 duwbeugel met polsband
4 cabine met zitplaatsen en 5-punts 

veiligheidsgordels 

5 loopwielbescherming (2 stuks)
6 2 loopwielen (20" met steekas en telkens 

2 reflectoren)
7 1 hoofdsteun (Sportrex1) of 

2 hoofdsteunen (Sportrex2)
8 multiwheel buggywiel
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Onderdelen en bedieningselementen

zijaanzicht

1 cabine (frame van aluminium buizen met 
weervaste textielbespanning)

2 3-in-1-hoes ter bescherming tegen 
insecten en regen met geïntegreerd 
zonnescherm, oprolbaar

3 zijraam 
4 schroef voor het instellen van de neiging
5 zitplaatsen met 5-punts veiligheidsgordels 

en hoofdsteunen
6 asvering
7 spaakreflector, oranje
8 loopwiel 20" met steekas
9 fietsventiel (autoventiel, type Schrader)

10 loopwielbescherming tegen hindernissen
11 dissel voor de trailer-modus

12 disselbevestiging aan het frame van de 
cabine met borgpen

13 buggywiel als derde wiel in de buggy- of 
walker-modus 

14 bevestigingselement voor wiel aan het 
frame van de cabine

15 modusschakelaar: 
buggy-modus: wiel zwenkbaar
walker-modus: wiel in stand rechtuitrijden
trailer-modus: buggywiel gedemonteerd

16 frontreflector, wit
17 tas voor kleine spullen in de voetruimte 

van de cabine

Productoverzicht
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Productoverzicht

Onderdelen en bedieningselementen

achteraanzicht

1 duwbeugel, in hoogte verstelbaar (incl. 
polsband voor buggy- en walker-modus en 
remhendel van de vastzetrem) 

2 regenhoes, oprolbaar
3 stoftunnel voor de bevestiging van de 

buisconstructie van de vlag
4 reflecterende naden in de 

textielbespanning
5 bevestigingselement voor koppeling met 

borgpen en veiligheidsband om de dissel 
aan het fietsframe vast te maken

6 rubberen kap voor de ontgrendeling van 
de steekas bij de loopwielmontage

7 remhendel van de vastzetrem
8 drukknop voor hoogteversnelling van de 

duwbeugel
9 stergreepschroef met klem voor 

bevestiging van duwbeugel
10 ventilatieraam met geïntegreerde 

opbergtas
11 laadruimte achter de zitplaatsen, langs de 

buitenkant bereikbaar (max. 5 kg bagage)
12 reflector achterzijde, rood
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Productoverzicht

Accessoires
Met de hier genoemde accessoires kunt u uw Sportrex uitbreiden en optimaal aan uw behoeften 
en de leeftijd van uw kinderen aanpassen:

koppeling
art.nr.: E77-K

achterlicht, op batterijen
art.nr.: FK589

babyschaal
art.nr.: 12578

babyschaal, in de lengte verstelbaar
art.nr.: BS.04.013.00

zitverkleiner
art.nr.: S-58697

zitkussen
art.nr.: SI-5555 (Sportrex1)
art.nr.: SI-656 (Sportrex2)

regenhoes
art.nr.: 568745 (Sportrex1)
art.nr.: 02133 (Sportrex2)

vouwgarage
art.nr.: 035689

fietsaanhangertas
art.nr.: QT-2999

Onze actuele lijst met dealers vindt u in het internet op:  
http://dealerlocator.qeridoo.de
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Montage

Hierna vindt u alle informatie die u voor een deskundige montage van uw Sportrex nodig hebt. 
 f Zorg voor voldoende plaats.  
Zorg dat de deur van de montageplaats breed genoeg is: De Sportrex1 heeft met de 
gemonteerde loopwielbescherming een breedte van 75 cm en de Sportrex2 van 85 cm. 

 f Leg een inbussleutel maat 4 klaar (niet in de leveringsomvang inbegrepen). 
 f Voer de instructies stap voor stap uit. 
 f Met de QR-code hiernaast kunt u in het internet een video 
over montage en gebruik oproepen. Aan de hand van de 
Sportrex1 toont de video enkele functies die ook voor de 
Sportrex2 gelden: 

Gevaar!
Voer nooit montagewerkzaamheden uit, als er kinderen in de cabine zitten. Hou 
kinderen tijdens de montage van het voertuig op een afstand. 
Zorg ervoor dat u uw handen of vingers niet tussen beweeglijke onderdelen knelt. 

Cabine openvouwen
 f Leg de opgevouwen cabine op de grond.
 f Ga achter de cabine staan.
 f Trek beide kanten van het achterste cabineframe 
helemaal naar boven. 

 f Open de afdekking van de laadruimte.
 f Trek de achterste framebuis gelijkmatig naar achteren 
tot ze hoorbaar vastklikt.

http://va-sportrex-2017-en.qeridoo.de
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Loopwielen monteren 
 f Leg de cabine op haar zijkant om het loopwiel gemakkelijker te kunnen monteren.
 f Plaats het loopwiel in de asadapter van de cabine:

 – Hou het loopwiel zo vast dat u met de duim op de 
rubberen kap aan de buitenkant van de naaf van 
het loopwiel kunt duwen.

 – Duw op de rubberen kap en hou ze ingedrukt om 
de vergrendeling van steekas te openen. 

 – Schuif de steekas van het loopwiel volledig in de 
asadapter. 

 – Laat de rubberen kap los om de steekas te 
vergrendelen.

 f Trek aan het loopwiel om te controleren of het correct 
is vergrendeld. 

 f Leg de cabine op haar andere zijkant en monteer het 
tweede loopwiel op dezelfde manier.

Gevaar!
Zet vanaf nu na het parkeren van de Sportrex altijd de vastzetrem aan, zodat de 
fietskar niet kan wegrollen, zie „Vastzetrem vast- en loszetten” op pagina 20. 

 f Controleer de bandenspanning van de loopwielen (aanbevolen bandenspanning: 
2,75 – 4,5 bar).  
Gebruik indien nodig bijv. een luchtpomp voor autoventielen om de banden mee op te 
pompen.

Loopwielbescherming monteren
De loopwielbescherming aan beide zijden van de cabine vermijdt dat de loopwielen aan palen of 
gelijkaardige hindernissen blijven hangen.

 f Kantel de cabine naar achteren en leg ze neer. Zo geraakt u voor de montage aan het onderste 
cabineframe.

 f Bereid de loopwielbescherming voor door de twee reeds gemonteerde schroeven uit de 
boringen te draaien. 

 f Hou de loopwielbescherming op de volgende manier 
aan de cabine: 

 – De boringen aan de loopwielbescherming wijzen 
naar de boringen in de buis van de cabine. 

 – De gebogen buitenkant van de 
loopwielbescherming wordt naar het loopwiel toe 
breder.

Montage
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 f Steek een schroef door de buis in een boring van de loopwielbescherming.
 f Draai de zelfborgende moer los op de schroefdraad. Zorg ervoor dat u de moer niet met de 
ringvormige kant op de schroefdraad zet.

 f Verbind de tweede schroef op dezelfde manier. 
 f Gebruik een inbussleutel maat 4 om afwisselend beide schroefverbindingen vast aan te 
trekken (aanhaalmoment max. 4 Nm). 

 f Monteer de tweede loopwielbescherming op dezelfde manier voor het andere loopwiel.

Duwbeugel monteren 
De duwbeugel wordt met twee robuuste buisklemmen bovenaan het cabineframe bevestigd. Hij 
kan op verschillende hoogtes ingesteld worden en dient om de Sportrex te duwen, te trekken en 
te rangeren. En als het ooit eens zou nodig zijn, dan biedt hij bescherming zoals een rolbeugel.

 f Bereid de duwbeugel voor door hem volledig open te klappen. Hou daarbij aan beide kanten 
de lichtgrijze drukknoppen ingedrukt, zie „Duwbeugel instellen” op pagina 20.

 f Ga achter de rechtopstaande cabine staan.
 f Maak beide stergreepschroeven aan het onderste 
einde van de duwbeugel los om de buisklemmen 
gemakkelijk op de buizen van het cabineframe te 
kunnen schuiven.

 f Hou de duwbeugel met beide buisklemmen aan 
de buizen van het bovenste cabineframe. Twee 
uitsparingen in de hoes (naast de ventilatieramen) 
duiden de positie aan die voor de montage is voorzien. 

 f Schuif de buisklemmen na elkaar met lichte druk 
op de buizen van het cabineframe. Borg ze door de 
stergreepschroeven lichtjes aan te trekken. 

 f U kunt de duwbeugel horizontaal uitlijnen door de 
buisklemmen op dezelfde hoogte helemaal naar 
boven te schuiven.

 f Trek de stergreepschroeven vast aan om de 
buisklemmen aan het cabineframe te fixeren.

Gevaar!
Let erop dat de duwbeugel ook in de trailer-modus bij iedere rit gemonteerd is. Alleen 
dan is het frame voorzien van een rolbeugel.

Remkabel monteren
De vastzetrem wordt reeds in de fabriek met de 
duwbeugel verbonden. Vóór de ingebruikname moet de 
remkabel nog met de rem aan de as worden verbonden. 

 f Voer het losse uiteinde van de remkabel door de 
rechter opening van de hoes in de binnenruimte van 
de cabine.

 f Open de achterste afdekking van de laadruimte.
 f Voer de remkabel door de rechter onderste spleet van de afdekking van de laadruimte naar 
buiten.

Montage
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 f Kantel de cabine naar achteren en leg ze neer. Zo geraakt u voor de montage aan het onderste 
cabineframe.

 f Haak het einde van de remkabel in de daarvoor 
voorziene opening van de vastzetrem. 

 f Trek de remkabel krachtig naar beneden en voer het 
uiteinde van de draadkabel door de onderste opening 
van de rem. 

 f Zet de metalen huls van de remkabel in de sokkel van 
de vastzetrem, zodat de remkabel de nodige spanning 
krijgt. 

Rugleuning vasttrekken
De stabiele rugleuning is een belangrijk veiligheidsonderdeel. Voor een goede steun moeten de 
riemen onder en achter de cabine altijd stevig aangetrokken zijn. 

 f Kantel de cabine naar achteren en leg ze neer. 
Zo geraakt u voor de montage aan het onderste 
cabineframe.

 f Trek beide riemen vast aan, zodat de rugleuning 
gefixeerd is.

 f Maak de riemen vast met behulp van de gespen: 
 – steek het einde van de riem in de gesp zoals in de 

afbeelding aangegeven.
 – Controleer of beide gespen vast genoeg zitten.

 f Zet de cabine rechtop en open de afdekking van de 
laadruimte.

 f Trek de riemen die rond de bovenste dwarsstang 
gespannen zijn aan, zodat tussen dwarsstang en 
rugleuning een afstand van ca. 2 cm vrij blijft.
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Veiligheidsvlag aanbrengen

Gevaar!
In de trailer-modus moet de veiligheidsvlag altijd gemonteerd zijn. Anders wordt de 
behoorlijk lage Sportrex door de andere verkeersdeelnemers slecht gezien. 
Voor uw eigen veiligheid raden wij u aan de veiligheidsvlag vóór iedere rit – ook in de 
buggy- of walker-modus – goed zichtbaar in de stoftunnel te steken. 

 f Steek de vlagstang met behulp van het 
verbindingsstuk in de verlengstang.

 f Steek de verlengde vlagstang in de stoftunnel aan de 
linker buitenkant. 

 f Rol de veiligheidsvlag uit, zodat hij goed zichtbaar aan 
de stang kan wapperen. 

Optionele montagestappen

Buggywiel monteren
Voor de buggy- en de walker-modus hebt u het buggywiel 
nodig. Het buggywiel wordt direct met de aan het frame 
bevestigde wielophanging verbonden en kan 360° 
gedraaid worden. Met de modusschakelaar (A) vooraan 
aan de wielophanging kunt u kiezen tussen de 360° 
draaibare buggy-modus en de stand rechtuitrijden voor 
de walker-modus. 
Met de ontgrendelingsknop (B) kunt u het buggywiel 
losmaken en verwijderen.

 f Til de cabine vooraan op.
 f Steek het buggywiel volledig in de wielbevestiging tot 
het hoorbaar vastklikt. 

 f Controleer de bandenspanning van het buggywiel 
(maximale bandenspanning: 2 bar).  
Gebruik indien nodig bijv. een luchtpomp voor 
autoventielen om de banden mee op te pompen.

Dissel monteren
U hebt de dissel alleen nodig in de trailer-modus. U kunt er de Sportrex mee achter een fiets 
hangen die voorzien is van een passende koppeling, zie „Aanhanger aan de fiets aankoppelen” op 
pagina 26. 
De dissel wordt met een grendel in de disselbevestiging vastgezet en kan in twee verschillende 
posities aangebracht worden: 

 � aanhangpositie: de dissel wijst naar voren.
 � stand-bypositie: de dissel wijst naar achteren en wordt onder de bodem van de cabine 

meegevoerd.

B

A
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In beide posities wordt de dissel met een borgpen beveiligd. 
 f Duw op de voorste knop aan de dissel om de grendel 
te ontgrendelen. 

 f Hou de knop ingedrukt en schuif de dissel van voren 
tot aan het merkteken in de disselbevestiging.

 f Laat de knop los, opdat de grendel de dissel in de 
disselbevestiging fixeert.

 f Borg de dissel extra door de borgpen door de middelste boring van de disselbevestiging te 
steken en de veiligheidsbeugel toe te klappen. 

Tip!
U hoeft de dissel na gebruik niet volledig te verwijderen. Steek de dissel langs de 
achterkant in de disselbevestiging en berg hem onder de bodem van de cabine op, zie 
„Dissel monteren” op pagina 22.

Koppeling aan een fiets monteren 

Gevaar!
Ga eerst na of de fiets geschikt is om een fietsaanhanger te trekken, zie 
„Prestatielimieten” op pagina 4. Eventueel moet de achterwielas vervangen 
worden. Informeer bij de fabrikant of vraag het aan een fietsdealer.

Opgelet!
Zorg dat de fiets veilig en stabiel staat en niet kan omvallen. Na het losmaken van de 
schroefverbinding mag het achterwiel niet uit de asadapter vallen. Maak bijv. gebruik 
van een montagesteun of draai de fiets om en zet hem op het zadel en het stuur. 

Bij levering steekt de bijgevoegde koppeling in de koppelingsbevestiging van de dissel:

 f Maak de borgpen los en neem de koppeling eruit.
 f Steek de borgpen vervolgens terug in de 
koppelingsbevestiging van de dissel.

 f Bereid de fiets voor de montage van de koppeling voor 
door de schroefverbinding van de achterwielas los te 
maken: 

 – snelspanas: open de hefboom van de snelspanner en schroef de dopmoer aan de andere 
kant van de achterwielas los. 

 – massieve as: schroef de moer aan de linkerkant van de achterwielas los.
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 f Monteer de koppeling aan de achterwielas:
 – Steek de grote boring van de koppeling op de 

linkerkant van de achterwielas, zodat de koppeling 
naar buiten gericht is. 

 – Schroef de bijbehorende moer erop en trek ze los 
aan.

 – Lijn het achterwiel uit, zodat het vrij kan draaien.
 – Lijn de koppeling uit, zodat ze horizontaal naar achteren gericht is.

 f Trek de verbinding vast aan om het achterwiel vast te maken:
 – snelspanas: schroef de dopmoer vast, zodat u de klemhefboom met lichte druk kunt sluiten. 
 – massieve as: schroef de moer met een sleutel vast. Neem de richtlijnen van de fabrikant van 

de fiets i.v.m. het aanhaalmoment in acht. 

Opgelet!
Door de constructie van de koppeling kunnen aan de verbinding tussen fietsframe en 
koppeling lichte slijtagesporen in de vorm van krassen te zien zijn. Deze slijtagesporen 
zijn geen reden tot reclamatie. 

Gevaar!
Gebruik geen onderlegelement of dergelijke voor de verbinding tussen fietsframe 
en koppeling, omdat de stabiliteit van de verbinding daardoor negatief kan worden 
beïnvloed.

Tip!
De koppeling kan permanent aan de fiets gemonteerd blijven. Met extra te verkrijgen 
koppelingen kunt u de Sportrex aan verschillende fietsen gebruiken, zie „Accessoires” 
op pagina 12.
De bijgevoegde universele koppeling is voor de montage aan de meeste 
achterwieluitvoeringen geschikt. Als de koppeling toch niet geschikt is voor uw fiets, 
vindt u passende koppelingen en ombouwsets bijv. op de website van de firma Weber 
Technik GmbH: www.weber-products.de

http://www.weber-products.de
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Hier vindt u alle informatiegegevens om de Sportrex aan de gewenste modus aan te passen en 
alle comfortfuncties te kunnen toepassen.

Vastzetrem vast- en loszetten

Gevaar!
Zet na het parkeren van de Sportrex altijd de vastzetrem aan, zodat de fietskar niet kan 
wegrollen. Maak de vastzetrem opnieuw los, voordat u vertrekt. 

 f Duw de remhendel naar beneden om de vastzetrem te 
activeren.

 f Door op de knop aan de remhendel te duwen kan de 
rem opnieuw losgezet worden. 

Duwbeugel instellen 
U kunt de hoogte van de duwbeugel instellen met de twee lichtgrijze drukknoppen die met 
„PUSH” gekenmerkt zijn. Van 74 tot 107 cm kunt u de duwbeugel op verschillende hoogten 
instellen en vastklikken.

 f Neem de duwbeugel met beide handen vast, zodat uw 
duimen op de lichtgrijze drukknoppen liggen.

 f Druk de drukknoppen tegelijk in en hou ze ingedrukt 
om de hoogteverstelling vrij te geven. 

 f Zet de duwbeugel op de gewenste hoogte. 

 f Laat de beide drukknoppen los om de duwbeugel in de gewenste positie vast te klikken.
 f Beweeg de duwbeugel zachtjes naar boven of beneden tot de hoogteverstelling hoorbaar 
vastklikt.
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Modus instellen
U kunt de Sportrex in een van de volgende modi gebruiken: 

 � trailer-modus: kinderen in de Sportrex tijdens het fietsen meenemen
 � buggy-modus: Sportrex gebruiken zoals een kinderwagen
 � walker-modus: kinderen in de Sportrex tijdens het joggen of walken meenemen

In de volgende tabel vindt u de belangrijkste instellingen van bepaalde onderdelen voor de 
betreffende modus:

onderdelen 
toestand van de onderdelen in de modus 

trailer buggy walker

buggywiel moet volledig 
gedemonteerd zijn

gemonteerd  
(vrij draaiend)

gemonteerd  
(vaststaand)

dissel 
naar voren gericht  

(steunlast in 
acht nemen!)

naar achteren gericht naar achteren gericht

veiligheidsvlag moet gemonteerd zijn aanbevolen aanbevolen

duwbeugel maximale hoogte 
(107 cm) comfortabele hoogte comfortabele hoogte

polsband aan duwbeugel – rond de pols rond de pols

5-punts veiligheidsgordel moet omgedaan 
worden

moet omgedaan 
worden

moet omgedaan 
worden

fiets passende koppeling 
moet gemonteerd zijn – –

optionele accessoires  
(zie „Accessoires” op 
pagina 12)

achterlicht
(verplicht bij slecht 

zicht of in het donker)
– joggerwiel met 

luchtband en handrem

Gevaar!
Controleer vóór iedere rit of aan de voor de betreffende modus vereiste voorwaarden 
is voldaan. Neem de aanwijzingen in de volgende hoofdstukken in acht.

Buggywiel instellen
Al naargelang de modus moet u de volgende instellingen uitvoeren. 

Buggywiel demonteren (trailer-modus) 

Het buggywiel mag in de trailer-modus niet gemonteerd zijn, omdat het in bepaalde situaties op 
de grond kan komen en ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen kan veroorzaken.

 f Til de cabine vooraan op.
 f Duw op de ontgrendelingsknop aan de wielbevestiging en demonteer het buggywiel.

Tip!
Neem het buggywiel bijv. in de laadruimte mee om de Sportrex op de plaats van 
bestemming flexibel te kunnen gebruiken. Instructies voor de montage vindt u in het 
hoofdstuk „Buggywiel monteren” op pagina 17.

Gebruik
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Wiel vrij draaiend instellen (buggy-modus) 

Om in de buggy-modus te kunnen rangeren moet het wiel 360° vrij kunnen draaien.
 f Schuif de modusschakelaar naar boven om het wiel vrij te geven.

Wiel vastzetten (walker-modus) 

Het wiel mag in de walker-modus niet dwars t.o.v. de rijrichting gaan staan. Om een abrupte 
blokkering te voorkomen, dient u het wiel in de stand rechtuitrijden vast te zetten.

 f Schuif de modusschakelaar naar beneden om het wiel in de stand rechtuitrijden te zetten. 
 f Draai het wiel naar achteren tot het hoorbaar vastklikt.

Dissel monteren
De dissel kan naar voren gericht in de aanhangpositie worden gebracht of naar achteren gericht in 
de stand-bypositie worden meegevoerd. Neem daarvoor de aanwijzingen in het hoofdstuk „Dissel 
monteren” op pagina 17 in acht.

Gevaar!
Wikkel de veiligheidsband van de dissel meermaals rond de dissel, zodat hij in de 
stand-bypositie niet naar beneden hangt. Anders kunt u aan hindernissen blijven 
hangen. 

Veiligheidsvlag gebruiken
In de trailer-modus moet de veiligheidsvlag altijd gemonteerd zijn, zie „Veiligheidsvlag 
aanbrengen” op pagina 17.  
Voor uw eigen veiligheid raden wij u aan de veiligheidsvlag ook in de andere modi te gebruiken. 

Duwbeugel naar boven klappen
In de trailer-modus dient u de duwbeugel voor een maximale bescherming als rolbeugel altijd in 
de bovenste positie te klappen, zie „Duwbeugel instellen” op pagina 20. 

Polsband vastmaken
In de buggy- en walker-modus moet de polsband die aan de duwbeugel bevestigd is, tijdens 
iedere rit rond de pols bevestigd worden. 

5-punts veiligheidsgordel vastmaken
In iedere modus moeten de 5-punts-veiligheidsgordels correct ingesteld zijn en moet ieder kind 
vastgegespt worden, zie „Veiligheidsgordels aanpassen (Sportrex2)” op pagina 23. 

Lading beveiligen

Bagage inladen

Laadruimte beladen

 f Maak de klittenbandsluitingen van de afdekking van de laadruimte los en licht de afdekking op.
 f Pak grotere voorwerpen zoals tassen, speelgoed of jassen in de laadruimte.
 f Sluit de afdekking zorgvuldig.
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Opbergtas vullen

 f Pak die spullen die u onderweg bij de hand wilt hebben in de opbergtas.
 f Open, indien nodig, de bovenste knevelsluitingen en rol de regenhoes open. 
 f Bevestig de regenhoes met behulp van de zijdelingse en onderste knevelsluitingen.

Tas voor kleine spullen gebruiken 

 f Steek flessen of speelgoed van de kinderen in de tas voor kleine spullen in de voetruimte van 
de cabine. 

Gevaar!
Neem bij het beladen het maximaal toegelaten gewicht en de gewichtsgrenzen voor 
de laadruimte in acht, zie „Prestatielimieten” op pagina 4.

Veiligheidsgordels aanpassen (Sportrex2)
Voor een optimale gewichtsverdeling is het belangrijk dat het zwaartepunt van de belading 
ongeveer in het midden van de cabine ligt. Bij de levering zijn de 5-punts veiligheidsgordels vooraf 
ingesteld voor het vervoer van twee kinderen. Indien slechts één kind vervoerd wordt, moeten de 
veiligheidsgordels zo aangepast worden, dat het kind in het midden kan zitten.

Tip!
Met optioneel verkrijgbare accessoires zoals babyschaal, zitverkleiner, enz. kunt u de 
Sportrex optimaal aan de leeftijd en de lichaamslengte van uw kinderen aanpassen, zie 
„Accessoires” op pagina 12.

 f Maak de bovenste bevestiging van de beide binnenste 
gordels los.

 f Verwissel de gordelhoezen en de slottongen ervan:
 – Schuif de gordelhoes en de slottong van de linker 

binnenste gordel op de rechter gordel.
 – Schuif de gordelhoes en de slottong van de rechter 

binnenste gordel op de linker gordel.

 f Verplaats een gordelslot incl. gordelhoes naar de 
middelste gordel voor de zitbank. Gebruik daarvoor 
het gordelslot van de linker of de rechter zitplaats. 

 f Herhaal de stappen in omgekeerde volgorde van zodra 
u de veiligheidsgordels voor het vervoer van twee 
kinderen nodig hebt.
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Kinderen laten instappen

Cabine voorbereiden

 f Zet de vastzetrem van de Sportrex aan, zodat de fietskar niet kan wegrollen. 
 f Maak de knevel- en klittenbandsluitingen van de hoes los en klap ze volledig open.
 f Pas de veiligheidsgordels aan het aantal kinderen aan, zie „Veiligheidsgordels aanpassen 
(Sportrex2)” op pagina 23.

 f Open de benodigde veiligheidsgordels:
 – Ontgrendel het gordelslot door op de drukknop te duwen.
 – Trek de tweedelige gesp uit de sluiting.
 – Scheid de twee delen van de gesp en trek beide gordels uit elkaar.

Kinderen laten plaatsnemen 

 f Laat de kinderen na elkaar instappen of zet de kinderen in de cabine.
 f Pas indien nodig de hoofdsteunen aan. Met behulp van het klittenband kunt u ze op de 
gewenste hoogte aan de zitplaatsen vastmaken.

Tip!
In de trailer-modus is een gelijkmatige gewichtsverdeling erg belangrijk. Als het 
gewicht van de kinderen erg uiteenloopt, laat u het zwaardere kind beter op de 
rechter zitplaats plaatsnemen. Samen met de dissel die aan de linkerkant gemonteerd 
is, heeft dat een positieve uitwerking op het rijgedrag van de fiets.

Kinderen vastgespen 

 f Laat het kind beide armen door de zijdelingse openingen van de 5-punts veiligheidsgordel 
steken en help het indien nodig.

 f Pas de veiligheidsgordel, de gordelhoezen en de hoofdsteunen aan de lichaamslengte van het 
kind aan.

 f Trek de zijdelingse gordels naar het midden en leg beide delen van de gesp samen.
 f Steek de gesp in de sluiting tot ze hoorbaar vastklikt.
 f Controleer of alle delen van de 5-punts veiligheidsgordel correct en comfortabel zitten.
 f Sluit de hoes en de bijbehorende knevel- en klittenbandsluitingen.
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Gevaar!
Controleer vóór iedere rit of de veiligheidsgordels en de sluitingen correct aangebracht 
zijn. Te los ingestelde veiligheidsgordels of niet juist gesloten sluitingen kunnen bij 
ongevallen levensgevaarlijke verwondingen van uw kind tot gevolg hebben. Vertrek 
pas, als alle kinderen een fietshelm dragen en correct vastgegespt zijn. 

Gewichtsverdeling en steunlast controleren
Voor een veilig rijgedrag is een optimale gewichtsverdeling belangrijk: het zwaartepunt van de 
lading ligt altijd in het midden van de loopwielas. In de trailer-modus mag de steunlast, die met 
de dissel op de koppeling ligt, niet te hoog en niet te laag zijn: 

 � steunlast te hoog (> 8 kg): de koppeling wordt te zwaar belast.
 � steunlast te laag (< 3 kg): vooral in bochten dreigt tractieverlies aan het achterwiel van de 

trekkende fiets wat kan leiden tot onveilige situaties. 
 � zwaartepunt te ver zijdelings: door een éénzijdige belading kan de aanhanger in bochten 

sneller omkantelen.

Gevaar!
Verdeel de belading gelijkmatig over de breedte van de Sportrex. Als u slechts 1 
kind vervoert, moet het kind in het midden zitten, zie „Veiligheidsgordels aanpassen 
(Sportrex2)” op pagina 23.
Controleer de steunlast vóór iedere rit met aanhanger. Een steunlast moet zoals 
voorgeschreven tussen 3 tot 8 kg bedragen, anders kunnen de rijeigenschappen 
nadelig beïnvloed worden.

Steunlast controleren

Neem een personenweegschaal als hulpmiddel om de steunlast te meten:
 f Belaad de Sportrex zoals altijd en gesp de kinderen vast. 
 f Koppel de aanhanger nog niet aan de fiets. 
 f Zet de personenweegschaal naast de dissel.
 f Ga op de weegschaal staan en noteer uw gewicht.
 f Til de dissel aan de koppelingsbevestiging tot ca. 35 cm boven de grond op. 
 f Bepaal nu de steunlast door het af te lezen gewicht 
met de vorige waarde te vergelijken:

 – Het gewicht moet minstens 3 kg hoger zijn dan de 
meetwaarde zonder dissel.

 – Het gewicht mag maximaal 8 kg hoger zijn dan de 
meetwaarde zonder dissel.

Steunlast wijzigen

U kunt de steunlast instellen door de bagage anders te verdelen of te beperken:
 f steunlast meer dan 8 kg: 
verplaats de bagage naar achteren.

 f steunlast minder dan 3 kg:  
verplaats de bagage naar voren. 
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Gebruik

Totaalgewicht te hoog 

 f Beperk het gewicht van de bagage in de opbergtas.
 f Beperk het gewicht van de bagage in de laadruimte tot max. 5 kg. 
 f De beladen aanhanger mag niet meer dan 60 kg wegen.

Aanhanger aan de fiets aankoppelen

Gevaar!
Koppel de Sportrex pas aan een fiets, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 � De aanhanger is volledig beladen.
 � De kinderen dragen een fietshelm en zijn correct vastgegespt. 
 � Het buggywiel is gedemonteerd.
 � De steunlast werd gecontroleerd en ligt in het toegelaten bereik (3 – 8 kg). 

 f Neem de borgpen uit de koppelingsbevestiging van de 
dissel.

 f Schuif de dissel op de koppeling aan de fiets, zodat 
de boringen voor de borgpen in de koppeling en de 
koppelingsbevestiging over elkaar liggen.

 f Steek de borgpen in de boring en vergrendel de 
borgpen. 

 f Controleer of de verbinding van koppeling en dissel 
vast zit.

 f Voer de veiligheidsband van de dissel zodanig door de achtervorken van het achterwiel, dat de 
aanhanger op een veilige manier met het frame van de fiets verbonden is.

 f Bevestig de veiligheidsband met de karabijnhaak aan de ring van de dissel. Zorg ervoor dat de 
band tijdens de rit niet tussen de spaken van het achterwiel kan komen.

Gevaar!
Rij nooit zonder de dissel met de veiligheidsband te hebben beveiligd. Op die manier 
blijft de aanhanger nog altijd met de fiets verbonden, als de dissel van de koppeling los 
zou komen. 
Los daarvan moet de koppeling altijd correct gemonteerd zijn en moet de koppeling 
via de vergrendelde borgpen altijd met de dissel verbonden zijn. Gebeurt dit niet, kan 
de dissel loskomen en verstrikt raken in de spaken van het achterwiel.

Comfortfuncties gebruiken
De Sportrex biedt enkele functies om de cabine te klimatiseren, de neiging van de rugleuning kan 
aangepast en de vering comfortabel ingesteld worden.
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Ventilatiefuncties gebruiken

3-in-1-hoes instellen

De 3-in-1-hoes bestaat uit een hor ter bescherming tegen insecten, een verstelbaar zonnescherm 
en een regenkap.

 � De binnenste kap van de 3-in-1-hoes moet tijdens iedere rit gesloten zijn, omdat de 
geïntegreerde hor bescherming biedt tegen insecten en kleine steentjes.

 � De buitenste kap van de 3-in-1-hoes bestaat uit een sterke transparante folie. Ze biedt 
bescherming tegen regen en wind en leidt de uitlaatgassen over de cabine weg. 

Regenkap openen: 
 f Rol de regenkap op en maak de rol bovenaan met 
beide knevelsluitingen vast.

Regenkap sluiten: 
 f Maak de knevelsluitingen bovenaan de regenkap los 
en rol ze over de hor. 

 f Sluit alle knevel- en klittenbandsluitingen rondom.

Gevaar!
Rij nooit met open hoes; op zijn minst de hor moet gesloten zijn ter bescherming 
tegen steenslag. Sluit bij slecht weer of bij druk verkeer ook de regenkap. 

Zonnescherm gebruiken

Het zonnescherm is in de hoes tussen hor en regenkap 
aangebracht. De lengte kan met klittenbanden ingesteld 
worden.

 f Rol de regenfolie op.
 f Vouw het zonnescherm op de gewenste lengte en 
maak het vast met de zijdelingse klittenbanden. 

 f Indien gewenst kunt u het zonnescherm ook volledig 
oprollen en de regenfolie opnieuw sluiten.

Ventilatieramen gebruiken

De ventilatieramen van de Sportrex zorgen voor een betere luchtcirculatie in de cabine.
Ventilatieraam rechts:

 f Om het te openen maakt u het klittenband van de 
raamfolie los en klapt u de raamfolie naar beneden. 

 f Om het te sluiten bevestigt u de raamfolie opnieuw 
aan het klittenband.

Ventilatieraam achteraan:
 f Om het te openen rolt u de regenhoes naar boven en 
maakt u ze vast met de bovenste knevelsluitingen.

 f Om het te sluiten rolt u de regenhoes open en 
maakt u ze vast aan de zijdelingse en onderste 
knevelsluitingen.
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Gevaar!
Open de ventilatieramen op warme dagen of bij druk verkeer om warme lucht of 
uitlaatgassen sneller uit de cabine af te leiden.

Neiging van de rugleuning instellen 
De rugleuning kan met twee verschillende neigingen ingesteld worden door de bovenste 
dwarsstang ervan te verzetten:

 � 128 graden: De dwarsstang is in de achterste positie bevestigd.  
Die neiging is vooraf ingesteld en wordt aanbevolen voor het vervoer van kleine kinderen die 
tijdens de rit eventueel in slaap vallen.

 � 115 graden: De dwarsstang is in de voorste positie bevestigd.  
Die rechtere houding wordt aanbevolen voor oudere kinderen die actief aan de rit deelnemen.

Tip!
Stel de neiging in voordat u vertrekt, omdat de instelling een tijdje kan duren. 

Om de neiging juist in te stellen hebt u een inbussleutel 
maat 4 nodig.

 f Maak de bovenste dwarsstang van de rugleuning los 
door aan beide zijden de schroeven los te schroeven. 

 f Zet de dwarsstang op de nieuwe positie tussen de 
boringen van het cabineframe. 

 f Schroef de schroeven door de boringen in de dwarsstang en trek ze vast aan.
 f Span de riemen aan de achterkant van de cabine, zie „Rugleuning vasttrekken” op 
pagina 16.

Gebruik
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Opbergen 
Om de Sportrex op te bergen vouwt u hem gewoon dicht en bewaart u hem op een beschermde 
plaats. Neem daarvoor de aanwijzingen in het hoofdstuk „Onderhoud” op pagina 30 in acht.

Gevaar!
Bij het open- en dichtvouwen van de cabine bestaat aan de beweeglijke delen 
klemgevaar voor vingers en handen. Voer de handelingen voorzichtig uit en hou uw 
kinderen op een afstand.

 f Ga achter de cabine staan en open de afdekking van 
de laadruimte.

 f Trek beide schuivers aan de verticale buizen van de 
cabine helemaal naar boven. Daarmee maakt u de 
vergrendeling van de achterste framestang los. 

 f Druk de achterste framestang naar binnen.
 f Vouw de cabine dicht door beide zijden van het 
achterste cabineframe helemaal naar beneden te 
duwen.

Opgelet!
De cabine moet aan de binnen- en de buitenkant absoluut droog en schoongemaakt 
worden, voordat ze kan worden opgeborgen.

Gebruik
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Service en onderhoud

Door regelmatig service en onderhoud van alle onderdelen of componenten uit te voeren, gaat 
u vroegtijdige slijtage tegen en houdt u de Sportrex permanent klaar voor gebruik. Dat is vooral 
belangrijk, als bij uw individueel gebruik een van de volgende invloedfactoren van toepassing is: 

 � veelvuldig gebruik met groot aantal kilometers
 � regelmatig gebruik met max. toegelaten gewicht
 � sportieve rijstijl (hard wegrijden en remmen, snel door de bochten rijden, enz.)
 � weersinvloeden zoals bijv. UV-straling, temperatuurschommelingen, vocht, contact met zout 

(zout water, zoute lucht, met zout bestrooide wegen)
 � ongunstige opslag (gebrek aan plaats, temperatuurschommelingen, zonlicht)

Opgelet!
Neem de volgende onderhoudsinstructies en -intervallen in acht. Voer de in de tabel 
aangegeven controles nauwgezet en op de aangegeven tijdstippen uit, om de Sportrex 
in een technisch foutloze toestand te kunnen gebruiken. 
Vervang onmiddellijk beschadigde onderdelen, zie „Onderdelen” op pagina 34. 
Neem indien nodig contact op met onze servicedienst of uw fietsdealer ter plaatse, zie 
„Support-informatie” op pagina 33.

Onderhoud

Opgelet!
Gebruik voor de reiniging alleen water en huishoudelijke schoonmaakproducten 
zoals bijv. afwasmiddel of onderhoudsmiddel voor textiel, zachte doeken 
of impregnatie- en siliconenspray. Gebruik geen scherpe hulpmiddelen of 
agressieve schoonmaakproducten; zuurhoudende of oplosmiddelen bevattende 
schoonmaakproducten zijn evenmin toegestaan. 

Na ieder gebruik
 � Reinig de binnenruimte van de cabine.
 � Verwijder groffe verontreinigingen indien mogelijk meteen.

Na ongunstige weersinvloeden
 � Reinig grondig de binnen- en de buitenkant van de cabine. 
 � Onderhoud alle glijdende of beweeglijke onderdelen met siliconenspray.
 � De cabine moet absoluut droog en schoongemaakt worden, voordat ze kan worden 

opgeborgen.

Bij niet-gebruik
 � Bewaar de Sportrex alleen op plaatsen met een temperatuur van -23 °C tot max. 65 °C. 
 � De plaats moet droog, goed geventileerd en tegen direct zonlicht beschermd zijn.
 � Bij hoge temperaturen in de opslagplaats moeten de loopwielen los van de cabine worden 

bewaard, omdat het rubber van de banden een geur kan uitstoten.
 � Gebruik een Qeridoo vouwgarage, als de Sportrex buiten bewaard moet worden, zie 

„Accessoires” op pagina 12.
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Onderhoudsintervallen

Opgelet!
Vervang onmiddellijk gecorrodeerde stalen of aluminium onderdelen.  
Buig gedeformeerde of verbogen aluminium onderdelen nooit terug (breukgevaar). 
Vervang onmiddellijk de verbogen aluminium onderdelen. 
Vervang onmiddellijk kunststofonderdelen die bijv. door weersinvloeden poreus of 
bros geworden zijn.

Vóór iedere rit
 � Controleer of de loopwielen goed vastzitten; de steekassen moeten in de asadapter vastgeklikt 

zijn en mogen er niet kunnen worden afgetrokken zonder de rubberen kap in te drukken.
 � Controleer de bandenspanning van de loopwielen; ze moet tussen 2,75 en 4,5 bar liggen.
 � Controleer de bandenspanning van het buggywiel (maximale bandenspanning: 2 bar).
 � Controleer het totaalgewicht incl. kinderen en bagage.
 � Controleer de bevestigingen en sluitingen van de hoes en sluit ze indien nodig. 
 � Controleer of alle riemen aan de achterkant en onder de cabine goed vastzitten; voor een 

goede steun van de hoes en de rugleuning moeten ze goed vastgetrokken zijn.
 � trailer-modus: Zorg ervoor dat het buggywiel gedemonteerd is en dat aan de voorwaarden uit 

het hoofdstuk „Aanhanger aan de fiets aankoppelen” op pagina 26 is voldaan. 
 � buggy-modus: Zorg ervoor dat het buggywiel vrij kan draaien. Leg de polsband van de 

duwbeugel rond uw pols om te voorkomen dat de aanhanger wegrolt.
 � walker-modus: Zorg ervoor dat het buggywiel in de stand rechtuitrijden vastgezet is. Leg de 

polsband van de duwbeugel rond uw pols om te voorkomen dat de aanhanger wegrolt.
 � Controleer of dissel, koppeling en buggywiel alsook de bevestiging ervan technisch in orde zijn.
 � Controleer of alle schroef- en borgverbindingen goed vastzitten.
 � Controleer de toestand van de loopwielen; vervang op tijd de mantels en de binnenbanden.

Maandelijks (of om de 200 km)
 � Controleer de textielbespanning, alle sluitingen alsook de zitplaatsen en veiligheidsgordels op 

scheuren, slijtage en ontbrekende delen. 
 � Controleer alle framebuizen alsook alle verbindingselementen en bevestigingsonderdelen op 

slijtage en schade. 

Halfjaarlijks (of om de 500 km)
 � Onderhoud alle glijdende en beweeglijke onderdelen met siliconenspray.
 � Reinig grondig de binnen- en de buitenkant van de cabine. 

Om de drie jaar (of om de 3000 km)
Laat uiterlijk om de drie jaar een volledige inspectie door een gespecialiseerde zaak uitvoeren. 

Service en onderhoud
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Aanhangsel

Technische gegevens

Buitenmaten Sportrex1 Sportrex2
lengte (zonder buggywiel) 99 cm 99 cm
lengte (met buggywiel) 99 cm 99 cm
lengte (met dissel) 144 cm 144 cm
breedte (buitenbreedte van loopwiel naar loopwiel) 75 cm 85 cm
hoogte (van bodem tot dak van de cabine) 90 cm 90 cm
hoogte duwbeugel (laagste/hoogste instelling) 74 cm  / 107 cm 74 cm  / 107 cm 
afmetingen opgevouwen cabine (L x B x H) 113 x 60 x 32 cm 113 x 72 x 32 cm

Binnenmaten Sportrex1 Sportrex2
zitbreedte (max. breedte qua schouderbreedte, beide 
zitplaatsen samen)

52 cm 62 cm

zithoogte (max. hoogte tussen zitting en dak van de 
cabine)

72 cm 72 cm

beenruimte (max. lengte tussen rugleuning en 
voetsteun)

55 cm 55 cm

laadruimte achter de zitplaatsen (L x B x H) 30 cm x 48 cm x 26 cm 
(ca. 37 l)

33 cm x 56 cm x 26 cm 
(ca. 43 l)

Gewicht Sportrex1 Sportrex2
cabine (incl. duwbeugel) 10 kg 11,95 kg
1 x 20" loopwiel / 1x buggywiel / 1 x dissel 1,5 kg / 1 kg / 0,63 kg 1,5 kg / 1 kg / 0,65 kg
Maximaal toegelaten gewicht 45 kg 60 kg
Max. laadvermogen (trailer- resp. buggy- & 
walker-modus)

25 kg 44 kg

Wielen Sportrex1 & Sportrex2
loopwiel
uitvoering 20"-spaakwiel, steekas
banden 20 x 2,0 (54-406)
bandenmaat 20", 20 – 50 mm breed
soort ventiel autoventiel (Schrader)
bandenspanning 2,75 – 4,5 bar
buggywiel
uitvoering 8,5"-wiel met luchtband
soort ventiel autoventiel (Schrader)
bandenspanning maximaal 2 bar

Omgevingscondities Sportrex1 & Sportrex2
opslagplaats droog, goed geventileerd, geen direct zonlicht
temperatuurbereik voor opslag -23 °C – 65 °C
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Garantiebepalingen
Qeridoo geeft vanaf de datum van aankoop 2 jaar garantie op kunststof- en zeilelementen en op 
dragende onderdelen. De garantie heeft uitsluitend betrekking tot materiaal- en productiefouten 
die aan de volgens de voorschriften gebruikte en onderhouden voertuigen optreden. 
Doorslaggevend zijn daarbij vooral de voorschriften en aanwijzingen in de gebruikershandleiding 
die u samen met uw voertuig hebt ontvangen.
Qeridoo is niet aansprakelijk voor materiële schade of ernstige of zelfs dodelijke verwondingen 
die te wijten zijn aan ondeskundige montage, opzettelijke wijzigingen aan onderdelen of 
het niet in acht nemen van waarschuwingen en onderhoudsinstructies. Ook uitgesloten zijn 
garantieclaims bij gebreken ten gevolge van ongevallen of ander geweld alsook door voortijdige 
slijtage bij veelvuldig en intensief gebruik.  
Commercieel gebruik zoals bijv. het verhuren of het gebruik tijdens wedstrijden is als niet beoogd 
gebruik van iedere garantie uitgesloten. 
De garantie geldt uitsluitend voor de eerste eigenaar en kan niet worden overgedragen. 
Mondelinge afspraken, beperkingen of restricties die de hier getroffen bepalingen te boven gaan, 
hebben geen invloed op de geldigheid van deze garantie. Bovendien zijn de plaatselijke regelingen 
i.v.m. garantie van toepassing.

Tip!
Contacteer in garantiegevallen direct onze klantenservice via e-mail:  
garantie@qeridoo.de
Voeg bij uw klacht een nauwkeurige beschrijving van het defect (indien mogelijk met 
foto’s) en een kopie van het originele aankoopbewijs. Geef ook het serienummer van 
uw voertuig aan. U vindt het op het etiket of op het frame in de laadruimte.

Support-informatie
Neem bij vragen over onze producten direct contact op met:

Qeridoo GmbH
Reutherstraße 3 URL: www.qeridoo.de hotline
53773 Hennef (Sieg) mail: info@qeridoo.de +49 (0) 2242 9041233
Duitsland fax: +49 (0) 2242 9041247 (ma – vr: 9 – 12 & 14 – 16 uur)

Onze actuele lijst met dealers vindt u in het internet op:  
http://haendlersuche.qeridoo.de

mailto:garantie%40qeridoo-einkauf.de?subject=
http://www.qeridoo.de
mailto:info%40qeridoo.de?subject=
http://haendlersuche.qeridoo.de


1 32 4

5

6

7

8

91112

13

14

10

15

16

17

34 – 04|2017 – Wijzigingen voorbehouden. Sportrex

Aanhangsel

Onderdelen frame

pos. artikel artikelnr. 
Sportrex1

artikelnr. 
Sportrex2

1 scharnier dakligger / verbindingselement DST-30 DST-30
2 remhendel van de vastzetrem PB-17 PB-17
3 duwbeugel HDG-30 HDG-600
4 verbindingsstang (rugleuning, zijdelings frame) VERS-30 VERS-600
5 achterste framestang HNT-30 HNT-600
6 FX-opvouwsysteemstang FXS-30 FXS-30
7 achterste as (incl. vastzetrem) ACH-30-17 ACH-600-17
8 rubberen kap DECK-88 DECK-88
9 20" loopwiel 2017 R147-17 R147-17

10 loopwielbescherming (wieldeflector) RADA-Q2 RADA-Q2
11 dissel met koppeling HB17-30 HB17-600
12 koppeling (compleet) E77-K E77-K
13 8,5"-multiwheel met luchtband BG-MW-17 BG-MW-17
14 wielophanging (voor buggywiel) BGH-S-17 BGH-S-17
15 hoofdframe (onderste deel) HPT-30 HPT-600
16 vering (veerelement 3,2 mm) FED-LUF-5 FED-LUF-5
17 framestang dakligger DTR-30 DTR-30

Onderdelen
(geldig vanaf 2017)
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Overige onderdelen

bekleding incl. gordelsysteem  
(blauw, paars, groen, rood, 
antraciet)
art.nr.: BEZUG-30-17 (Sportrex1)
art.nr.: BEZUG-600-17 (Sportrex2)
hoes bovendeel  
(blauw, paars, groen, rood, 
antraciet)
art.nr.: VERD-30-17 (Sportrex1)
art.nr.: VERD-600-17 (Sportrex2)
schroevenset voor montage 
bekleding
art.nr.: HAL-589

knevelsluiting met band
art.nr.: KÖRD-55

gesp clip
art.nr.: GRT-899

hoofdsteun
art.nr.: KOP-Q8

set gordelhoezen
art.nr.: BGH-Q254

sluiting
art.nr.: GUR-69

lichtreflector wit
art.nr.: LRF-Weiss

lichtreflector rood
art.nr.: LRF-ROT

lichtreflector geel  
(voor spaken loopwiel)
art.nr.: LRF-Gelb

20" binnenband
art.nr.: 789SCH

steekas / naafas
art.nr.: ZT6-2016

kunststofcilinder voor 
bevestiging van loopwiel en 
staaf vastzetrem
art.nr.: BGH-30

schroevenset  
(1 set met alle benodigde 
montageschroeven)
art.nr.: SCHR-30

afstandsstuk
art.nr.: DIST-555

buisdeksel
art.nr.: RDLL-Q8

stang veiligheidsvlag 
middenstuk
art.nr.: WIM-H-UN

veiligheidsvlag compleet 
(incl. verlengstang en 
middenstuk)
art.nr.: 121256

Laufrad Bezug
Art.-Nr.: RDSH
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