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Algemene informatie 

Hoewel de bediening van de bakfiets erg eenvoudig is, is het van belang de 

gebruiksaanwijzingen aandachtig door te lezen en de instructies op te volgen. 

Indien de instructies niet juist worden opgevolgd, kan dat leiden tot schade (aan bijvoorbeeld 

de accu) 

Rem bakfiets 

Om te zorgen dat de bakfiets niet wegrolt kunt u de fiets op de rem zetten. Naast de linker 

rem zit een knopje dat ingedrukt kan worden.  

 

 

 

 

 

 

Mogelijk is dit niet voldoende, leg dan iets achter de wielen van de bak. 

Opbouw 

Neem de palen met luidsprekers uit de bak (2 aan iedere lange zijde van de fiets) 

Haal de kapjes van de zwaailichten 

 

 

 

 

 

 



 

Steek de paal in het gat op de hoek van de bak, naast de buis. 

Houd er rekening mee dat de luidsprekers van de bakfiets afstaan 

 

 

 

 

 

 

 

Steek na plaatsing de stekkers van de palen in de contrastekkers naast de buis. 

Draai de stekker na het insteken totdat de stekker vast klikt. 

Steek de kokers in de buizen op de juiste plaats (let op de nummers) 

De gekleurde emmers onder de kokers zetten (hier valt het afval in) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monteer de poppen, Rubbi en Weestie op de balk in het midden. 

De afdekplaten kunnen indien gewenst over de open bak geplaatst worden. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Inschakelen 

U kiest als eerste op het bedieningspaneel de juiste voedingsbron. 

Indien u wilt werken op de ingebouwde accu dan zet u de rechter power-schakelaar naar 

boven. Indien u wilt werken op netspanning, dan zet u deze schakelaar naar beneden. 

Wanneer u de juiste voedingsbron heeft geselecteerd, schakelt u het apparaat in door de 

linker power-schakelaar omhoog te zetten (ON). 

 

 

 

 

 

Gebruik 

Tijdens het gebruik kunt u alle functies in- en uitschakelen vanaf het bedieningspaneel. 

 

Linksboven op het bedieningspaneel zitten 4 controlelampjes.  

Deze lampjes geven aan of de sensoren in de buis naar behoren functioneren. 

Wanneer er afval in de buis geworpen wordt, gaat het lampje kort uit. 

indien een lampje na inschakelen of tijdens gebruik niet brandt kan het zijn dat de buis 

verstopt is. 

Met de schakelaar LAMP ON kunt u de zwaailichten aan of uitschakelen. Bijvoorbeeld tijdens 

het lied. Indien u zich op de openbare weg bevindt, dient u de zwaailichten uit te schakelen. 

Met de knop SONG GO start u het lied. Het is zeer aan te bevelen voor het starten van het 

lied de schakelaar TUBES ON naar beneden te zetten en te wachten tot het geluid van de 

buizen uit is en de zwaailichten gedoofd zijn. 

Wanneer de buizen nog in gebruik zijn, zal het lied niet juist worden afgespeeld. 

Vergeet niet, wanneer u de buizengeluiden weer wilt gebruiken, TUBES ON en eventueel 

LAMP ON naar boven te zetten. 

Wanneer u het geluid (en licht) wilt onderbreken, dan drukt u op de knop AUDIO RESET. 



Uitschakelen en laden van de accu 

U schakelt het apparaat uit door de linker power-schakelaar omlaag te zetten (OFF). 

Wanneer u na gebruik de accu wilt opladen dient u de rechter power-schakelaar naar 

beneden te zetten (230V) en het apparaat aan te sluiten op de netspanning. 

In de plastic bak zit een zwart snoer met blauwe stekker, deze dient hiervoor in de bakfiets te 

worden gestoken. 

INDIEN DE SCHAKELAAR OP ACCU STAAT ZAL DE ACCU NIET GELADEN WORDEN! 

 

 

 

 

 

 

Wanneer u het apparaat gebruikt op netspanning wordt tevens de accu geladen. 

U kunt de bakfiets gewoon gebruiken tijdens het laden. 

Graag steeds de accu aansluiten op netwerkspanning wanneer de fiets niet gebruikt wordt. 

Wanneer de bakfiets gedurende langere tijd (maand of langer) niet gebruikt wordt kan de 

accu afgekoppeld worden. 

 

 

 

 

 

 

 

Probleemoplossing 

A. Het apparaat gaat niet aan  

Indien de spanning van de accu te laag is, zal het apparaat niet inschakelen.  

Gebruik het apparaat op netspanning en laad de accu tenminste gedurende 24 uur alvorens 

over te gaan op accu gebruik.          

B. Het apparaat gaat tijdens gebruik uit 

Indien de spanning van de accu te laag wordt tijdens het gebruik schakelt de accu zichzelf 

uit. Gebruik het apparaat op netspanning en laad de accu tenminste gedurende 16 uur 

alvorens over te gaan op accu gebruik.          



C. Eén van de lampjes op het bedieningspaneel blijft uit 

Er zit afval verstopt in de buis: verwijder het afval 

Het raampje (sensor) in de buis is vies: reinig het raampje met een licht vochtige doek en 

maak het daarna droog met een zachte doek 

D. Eén of meerdere zwaailichten werken niet. 

Controleer of de schakelaar LAMP ON naar boven staat. 

E. Het lied wordt niet over de luidsprekers afgespeeld 

Druk op AUDIO RESET, schakel de buizen uit door TUBES ON naar beneden te zetten en 

start het lied opnieuw. 

F. Eén van de palen (zowel luidspreker als zwaailicht) functioneert niet. 

Zorg dat u de stekker draait totdat deze vastklikt bij het aansluiten. 

De sensoren in de buizen werken met laserlicht. Laserlicht kan bij verkeerd gebruik 

schadelijk zijn. Kijk niet direct in de straal. Gebruik het apparaat enkel zoals bedoeld.  

Stel het apparaat niet bloot aan: zeer vochtige omgevingen, temperaturen beneden het 

vriespunt, extreem hoge temperaturen en langdurig gebruik in direct zonlicht bij hoge 

omgevingstemperaturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inhoud bakfiets 

 4 palen met luidsprekers en zwaailichten 

 4 kokers 

 4 emmers 

 4 afdekplaten 

 4 opstapjes (voor kleuters onder de kokers) 

 pop Rubbi (achterkant kar, tussen 2 balkjes vast met elastiek) 

 pop Weestie (bodem van de kar, speciale uitsparing) 

 tussenbalk (bovenop los afneembaar) 

 2 houders voor Rubbi en Weestie op de balk te plaatsen 

 1 tafel poppenkast (2 blank, 3 rood houten planken, 1 roede met gordijntjes) 

 2 tassen met handschoenen (30 stuks) 

 plastic bak met rol vuilniszakken,  

60 hesjes, 20 petjes, verlengsnoeren, snoer voor opladen accu 

 10 grote blokbezems 

 10 kleine blokbezems 

 10 kleine en 10 lange vuilknijpers in een zak 

 10 ringen voor vuilniszakken 

 1 schep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LET OP: BIJ AFBREKEN ALLES ONTKOPPELEN EN OP DE JUISTE PLAATS OPBERGEN 

Inpakken stap voor stap 

De poppen Rubbi en Weestie op hun eigen plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De palen met luidsprekers en zwaailichten op hun plaats. Let op; vergeet niet het 

beschermkapje over de zwaailichten te doen. 

 

 

 

 

 

 

 

Linkerkant 

Eerst de ringen, dan de bezems, dan de schep en de zak met knijpers. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tafelpoppenkast aan de zijkant. 

 

Rechterkant 

Tassen met handschoenen naast Weestie. 

Daarnaast 4 emmers op hun zij. 

Daarnaast 4 opstapjes 

Daarnaast plastic bak met hesjes e.d. 

(vergeet de oplaadsnoeren niet) 

Dan de kokers over de emmers   

(Voorzichtig, let op Weestie) 

Tussenbalk en afdekplaten erop. 

Kleppen dicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samenstelling 

Gemeente Den Haag 
Dienst Stadsbeheer
Archeologie & natuur- en milieueducatie 
Prins Hendrikstraat 39
2518 HH Den Haag 
milieueducatie.po@denhaag.nl

MEC Zuiderpark
Anna Polakweg 7 
2533 SW Den Haag 
(070) 353 29 96

MEC Kornoelje
Kornoeljestraat 117 
2564 LP Den Haag 
(070) 325 79 68

MEC Schildershoeve
Teniersplantsoen 83 
2526 MS Den Haag 
(070) 389 03 67

MEC Reigershof
Reigersbergenweg 280 
2592 EZ Den Haag
(070) 353 33 49

@milieueducatie

www.denhaag.nl/jaarprogramma
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