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Een aangepast voertuig betekent terug mobiele vrijheid, voor jou en 
je passagiers. Door te kiezen voor een Trapmann aanpassing krijg je 
een hoogwaardige oplossing die met veel zorg in je wagen is  
ingebouwd. In deze handleiding vind je alle nodige informatie in 
verband met het gebruik en onderhoud. Heb je nog een vraag?  
Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Veel rijplezier! 

GEBRUIKSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 

• Lees aandachtig deze handleiding voor een eerste gebruik 

• Als het systeem niet werkt, controleer dan eerst of de hoofd-
schakelaar van het systeem op stand '1' staat. 

• Controleer vervolgens of je de toetsverlichting van je satelliet-
bediening kan aanzetten. Als het lichtje niet brandt, is de batterij 
wellicht leeg en dien je deze eerst op te laden. 

• De verlichting neemt veel stroom weg van de batterij. Zorg daar-
om steeds ervoor dat je de schakelaar van de toetsverlichting uit 
zet als het niet nodig is om te rijden. 

• De afstandsbediening werkt niet als ze is aangesloten op de laad-
kabel. Zorg er voor dat je niet vertrekt als je satellietbediening 
nog aangesloten is aan de laadkabel. Bij het draaien van je stuur 
kan de kabel voor een gevaarlijke situatie zorgen.  

• Gebruik de bijgeleverde 12V aansluiting uitsluitend voor het  
opladen van de satellietbediening. Optioneel kan je een extra 
thuislader 230V bestellen. 
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• Als er iemand met de wagen rijdt zonder gebruik te maken van 
de aanpassing, zorg er dan voor dat de hoofdschakelaar op 
stand “0” staat. 

• Smeer de as van je stuurbol nooit in met vet. Vet houdt stof 
vast waardoor je stuurbol sneller slijt en je systeem zal stroever 
werken. Als je de satellietbediening reinigt, gebruik hiervoor 
dan een siliconenspray of WD40 om een dun beschermlaagje te 
leggen. 

• Gebruik steeds enkel de functies van je satellietbediening of  
de originele bediening van het voertuig. Gebruik nooit  
tegelijkertijd de twee systemen.  

• Als je merkt dat je knipperlichten niet reageren bij het kort  
opeenvolgend indrukken van de knoppen, dan kan het zijn dat 
er voor jouw specifiek voertuigmodel een minimum geldt  
van drie knippersequenties. Is dit het geval? Druk 2 x snel  
achtereen op een knipperlichtknop op je satelliet en kijk of de 
knipperlichten automatisch uitgaan na 3 x knipperen. 

• Als je merkt dat de ruitenwisserfunctie niet goed reageert  
bij het indrukken van de knop op je satellietbediening, dan  
kan het zijn dat je automodel over regensensoren beschikt  
die de ruitenwissers automatisch bedienen. Is dit het geval? 
Schakel dan de regen-sensoren uit als je ervoor kiest om de 
ruitenwissers zelf via de satellietbediening te bedienen. 
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ONDERDELEN VAN DE SATELLIETBESTURING 

(1)  Infrarood satellietbediening in combinatie met de stuurbol 
   + stuurbeugel  

(2)  12V autolader, om de batterij van de afstandsbediening in   
  het voertuig op te laden  

(3)   ECU (Electronic Control Unit) voor het verwerken van de  
  signalen van de satellietbediening en het activeren van  
   de gewenste functies van uw voertuig. 

(4)  Schemersensor die automatisch de koplampen van uw  
  voertuig activeert wanneer het beschikbare daglicht  
  vermindert (werking afhankelijk van voertuig) 

 

 

 

(1) (2) 

(3) (4) 
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 HET SYSTEEM AAN- EN UITZETTEN 

Het systeem beschikt over een hoofdschakelaar die in de meeste  
gevallen zich in de afdekkap van je stuurkolom bevindt, aan de 
kant van je stuurbol met satelliet. De hoofdschakelaar mag op 
positie '1' blijven staan wanneer je met de aanpassing rijdt. 

Als je zonder aanpassing rijdt, schakel dan het systeem uit om  
ongewenste activering te voorkomen. 

DE STUURBOL MET SATELLIET PLAATSEN & VERWIJDEREN 

Om het systeem te verwijderen van het stuur of terug te plaatsen 
op het stuur, druk op de knop (1) in het midden van je stuur-
beugel en trek de bol naar je toe.  

Belangrijk: controleer na het plaatsen dat de stuurbol met  
satelliet goed vergrendeld is door even krachtig aan de bol te 
trekken zonder de ontgrendelknop in te drukken. 

 

(2) systeem verwijderen  
(hier een sticksteer) door  
op de knop te drukken 

(1) hier staat de  
knop op positie 1  



 

(1) sproeier  

(2) gevarenlichten 

(3) sproeier achter 

(4) ruitenwisser achter 

(5) ruitenwisser voor AAN 
1x drukken = interval 
2x drukken = eerste snelheid 
3x drukken = tweede snelheid 

(6) ruitenwisser voor UIT 

(7) standlichten 

(8) kruislichten 

(9) grootlichten 

(10) richtingaangever links 

(11) hoorn 

(12) richtingaangever rechts 

(13) toetsverlichting 

1 

4 

7 

10 11 12 
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DE FUNCTIES NADER TOEGELICHT 

(1) Ruitensproeier vooraan 
Zolang je deze knop ingedrukt houdt, blijven de voorste  
ruitensproeiers geactiveerd. 

(2) Gevarenlichten 
Met deze knop schakel je de 4 knipperlichten aan en uit. 

(3) Ruitensproeier achteraan 
Zolang je deze knop ingedrukt houdt, blijven de achterste  
ruitensproeiers geactiveerd. 

(4) Ruitenwisser achteraan 
Met deze knop zet je de ruitenwisser achteraan aan- en uit. 

(5) + (6) Ruitenwisser vooraan 
Met deze twee knoppen kan je een werkingsniveau selecteren: 
1x drukken ruitenwissers staan uit 
2x drukken intervalsnelheid (bij sommige wagens wordt de  
    regensensor hiermee geactiveerd) 
3x drukken continue wissen op lage snelheid 
4x drukken continue wissen op hoge snelheid 

(7) Standlichten 
Met deze knop schakel je de standlichten aan en uit als alle  
verlichting uitgeschakeld is. Opgelet: bij wagens met een originele 
schemersensor is het mogelijk dat de functie uitgeschakeld is om 
technische redenen. 
Opgelet: standlichten kunnen niet manueel uitgeschakeld worden 
als de schemerschakelaar van uw satellietbediening actief is. 
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(8) Kruislichten (dimlichten) 
Met deze knop schakel je de kruislichten aan en uit als de stand-
lichten reeds aan zijn. 

(9) Grootlichten / lichthoorn 
Bij sommige voertuigen met een originele schemersensor dient  
deze knop enkel voor het aan- en uitzetten van de grootlichten.  
Bij alle andere wagens dient deze knop als lichthoorn (om te 
flitsen met je grootlichten) wanneer alle lichten volledig  
uitgeschakeld zijn. Zolang je de knop ingedrukt houdt, blijft de 
lichthoorn branden. Als de standlichten reeds aan zijn, schakel 
je met deze knop de grootlichten aan en uit. 

(10) Richtingaangever links 
links aan- en uitzetten van het knipperlicht 

(11) Hoorn 
Zolang je deze knop ingedrukt houdt, blijft de hoorn geactiveerd 

(12) Richtingaangever rechts 
rechts aan- en uitzetten van het knipperlicht 

 Opgelet: het is mogelijk dat bij wagens met een comfortfunctie 
 voor knipperlichten, een minimum van 3 keer knipperen geldt.  
 Als je de knipperlichten snel weer uitzet, blijven ze dus nog wel 
 even actief. Daarna schakelen ze vanzelf uit. 

13) Toetsverlichting 
Hiermee kan je de verlichting (backlight) van je bedieningpaneel  
activeren. Opgelet: een voortdurend gebruik van de toetsen-
verlichting zal je batterij extra belasten. Vergeet dus niet deze  
uit te zetten als het niet nodig is om bij te lichten. 
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 OPLADEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING 

Vergeet niet je satellietbediening op te laden om te garanderen dat 
je alle functies kan blijven gebruiken. De satellietbediening is  
uitgerust met een oplaadbare batterij. Er wordt een 12Volt  
aansluiting voorzien in je wagen die permanent - ook als het contact 
van je wagen is uitgeschakeld en je wagen op slot is - stroom  
voorziet voor het opladen van je batterij. Meestal is er een extra 
aansluitpunt voorzien, dat je kan herkennen aan het afsluitdopje 
met het logo van GUIDOSIMPLEX.  

Bij sommige wagens zal echter om technische redenen de  
bedrading van je originele aanstekeraansluiting aangepast worden 
tot een permanente 12Volt voeding. Sluit de satellietbediening  
met behulp van de meegeleverde oplaadadapter aan op de 12V 
aansluiting (1). Voor een optimale levensduur van je batterij te ver-
zekeren, adviseren we een oplaadtijd van 6 tot 8 uur. 

De levensduur van de batterijen bedraagt +/- 800 laadbeurten. We 
raden aan om de batterij elke 4 jaar te laten vervangen.  
Uit veiligheidsoverwegingen is de afstandsbediening niet functio-
neel tijdens het opladen. Opmerking: je kan de satellietbediening 
ook buiten de wagen opladen, met de optioneel aan te kopen 230V 
USB adapter en USB powerbank (2). 

 

(1) (2) 



SERVICE PLAN / ONDERHOUD 

Trapmann biedt je een garantieperiode van 2 jaar op alle onderdelen  
gemonteerd in jouw wagen, indien de onderdelen gebruikt worden  
waarvoor zij vervaardigd zijn en met de nodige zorgvuldigheid  
behandeld worden. Bij ondeskundig gebruik of verwaarlozing van de 
onderdelen vervalt deze garantie.  

Werktijden vallen enkel onder garantie wanneer er onderdelen  
moeten vervangen worden of herstellingen uitgevoerd welke onder 
garantie vallen. 
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 Voor technische hulp, contacteer ons: 03 326 13 07 



serienummer  

positie zekering ECU  

waarde zekering ECU  

positie zekering 12V  

waarde zekering 12V  

controle van werking  

IDENTIFICATIE SATELLIET 

JAARLIJKS ONDERHOUD 

 JAAR 1 JAAR 2  JAAR 3 

aantal rijuren 300  600  + 600  

geschatte werktijd* 30 minuten 1 uur 1 uur 

werkordernummer    

kilometerstand    

visuele controle speling & slijtage      

visuele controle  

bolvergrendeling speling & slijtage 
     

controle bolvergrendeling (trektest)      

controle & zo nodig  

aanspannen stuurbeugel 
    

visuele controle bedrading  

en massapunten 
    

smeren van as & beugel    

vervangen batterij    

naam & handtekening technieker    

OPMERKINGEN JAAR 1 

 

OPMERKINGEN JAAR 2 

 

OPMERKINGEN JAAR 3 

 



JAARLIJKS ONDERHOUD - jaren 4 - 6 

 JAAR 4 JAAR 5 JAAR 6 

aantal rijuren 300  600  + 600  

geschatte werktijd* 1u30 30 minuten 1 uur 

werkordernummer    

kilometerstand    

visuele controle speling & slijtage      

visuele controle  

bolvergrendeling speling & slijtage 
     

controle bolvergrendeling (trektest)      

controle & zo nodig aanspannen 

stuurbeugel 
    

visuele controle bedrading  

en massapunten 
    

smeren van as & beugel    

vervangen batterij    

naam & handtekening technieker    

OPMERKINGEN JAAR 4 

 

OPMERKINGEN JAAR 5 

 

OPMERKINGEN JAAR 6 
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JAARLIJKS ONDERHOUD - jaren 7-9 

 JAAR 7 JAAR 8 JAAR 9 

aantal rijuren 300  600  + 600  

geschatte werktijd* 30 minuten 1u30 30 minuten 

werkordernummer    

kilometerstand    

visuele controle speling & slijtage      

visuele controle  

bolvergrendeling speling & slijtage 
     

controle bolvergrendeling (trektest)      

controle & zo nodig  

aanspannen stuurbeugel 
    

visuele controle bedrading  

en massapunten 
    

smeren van as & beugel    

vervangen batterij    

naam & handtekening technieker    

OPMERKINGEN JAAR 7 

 

OPMERKINGEN JAAR 8 

 

OPMERKINGEN JAAR 9 
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OPMERKINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trapmann nv | sa 

Satenrozen 3  

B-2550 Kontich  

+32 3 326 13 07  

www.trapmann.be 

info@trapmann.be 



OPMERKINGEN 
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OPMERKINGEN 
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