
HANDLEIDING 
 

PUSH 
elektronische gasring op het stuur  

met handbedrijfsrem 
 



 

 HANDLEIDING | gas– en remsysteem  
 Guidosimplex 906GV in combinatie met remhendel +907FV 

1) Motor starten. 

2) AAN-UIT schakelaar op AAN zetten. 

3) Na 3 seconden de remhendel induwen en terug loslaten. 

4) De gasring is nu geactiveerd. 

5) De claxon wordt geactiveerd met de druktoets op de remhendel. 

De originele hoorn op het stuur werkt niet meer. 

6) Om de remhendel te blokkeren, dient de hendel ingedrukt te 

worden en de vergrendelknop op de remhendel naar rechts 

geschoven te worden met de duim. Om de rem te ontkoppelen de 

remhendel induwen en terug loslaten. 

Als het LED lichtje brandt,  

is het systeem actief 

AAN - 

UITKNOP 

OPGELET  

De stuurpositie mag onder geen enkel beding gewijzigd worden.  

De rem is rechtstreeks verbonden met het stuur. Bij manipulatie  

van de stuurhoogte of diepte kan de rem ontregeld worden en  

dit kan grote gevolgen hebben. Trapmann kan in geen enkel geval  

verantwoordelijk gesteld worden indien de stuurkolom verzet wordt. ! ! 



GASRING 

REMHENDEL * CLAXON 

wettelijk verplichte vermelding van aangepast systeem * 

Hiermee kies je of je 50% of 100% van de 

gevoeligheid wenst, om bijvoorbeeld gemakkelijker  

in een file te rijden of te manoeuvreren 

50% 

SCHAKELAAR 



1) Om de gasring te activeren 

Zet de schakelaar voor het gassyteem aan. Het brandend rode lampje toont dat 

het systeem actief is. Activeer de gasring door de rem met de hand éénmalig 

diep in te drukken. Dit geeft een signaal aan de computer van het  systeem.  

2) Om de gaspedaal-reactie te halveren 

Met de 1/0 schakelaar kan de acceleratie met de helft verminderd worden.  

Dit is zéér handig bij het filerijden of parallel parkeren van je  voertuig:  dankzij 

de vertraagde gasreactie kunnen kleine manoeuvres beter uitgevoerd worden. 

De acceleratievermindering is actief als de schakelaar op ‘1’ staat. 

3) Blokkeren van de handhendel 

Op de rem vindt bevindt zich een klem-knop. Deze dient om de rem op een  

bepaalde positie klem te zetten zodat je met de rechterhand de rem kan lossen 

om de keuzehendel van de versnellingsbak te bedienen. Je kan de rem  

ontgrendelen, door de rem in te drukken. OPGELET De rem aan het stuur  

MAG NIET geklemd blijven als de motor afstaat. 

4) Claxon 

Dit is de toets op de remhendel, deze kan je snel bedienen met de rechterhand. 
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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.  

 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 GASRING 

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      

controle stuurbeugel      

contactpunten behandelen       

visuele controle bedrading     

visuele controle massapunten     

vervangen potentiometer    

controle/bijstellen speling  

remhendel 
   

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* 30 minuten 1 uur 1 uur 

werkordernummer    

kilometerstand    

visuele controle speling & slijtage      

controle stuurbeugel      

contactpunten behandelen       

visuele controle bedrading     

visuele controle massapunten     

vervangen potentiometer    

controle/bijstellen speling  

remhendel 
   

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 1 uur 1 uur 

werkordernummer    

kilometerstand    

visuele controle speling & slijtage      

controle stuurbeugel      

contactpunten behandelen       

visuele controle bedrading     

visuele controle massapunten     

vervangen potentiometer    

controleren/bijstellen speling  

remhendel 
   

naam & handtekening technieker    

OPMERKINGEN JAAR 7 

 

OPMERKINGEN JAAR 8 

 

OPMERKINGEN JAAR 9 

 



OPMERKINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trapmann nv | sa 

Satenrozen 3  

B-2550 Kontich  

+32 3 326 13 07  

www.trapmann.be 

info@trapmann.be 


