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INLEIDING

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Dolly!
Met de Dolly bakfiets heeft u gekozen voor een alles behalve doorsnee bakfiets. U heeft gekozen
voor een trendy, modern en sierlijk design waarbij de kleurstelling van de bakfiets helemaal naar uw
wens en stijl door u is samengesteld.
Bij het ontwerp van de Dolly is veel aandacht uitgegaan naar de rijeigenschappen en de veiligheid
van de bakfiets. Voor het vergroten van het fietsplezier en van de veiligheid, is het van belang dat u
goed bekend bent met de Dolly. Wij raden dan ook aan om deze gebruikershandleiding goed door
te lezen, u vindt hierin info over o.a. de veiligheid, onderhoud en garantie bepalingen van de Dolly.
Veel fietsplezier gewenst!

BELANGRIJK

Voor de garantie is het van belang dat de met de Dolly meegeleverde garantiekaart, samen met
kopie van de aankoopbon, binnen 30 dagen na aanschaf naar ons wordt opgestuurd. Zie hiervoor
ook de garantie bepalingen op pagina 14 van deze gebruikershandleiding.
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De Dolly heeft een zwaardere belasting en andere rijeigenschappen dan bij een gewone fiets. Voor het
veilig onderweg zijn met de Dolly is het van belang dat u aandacht heeft voor het volgende:
Controle voor elke rit
Doen de remmen het?
Een goede remwerking is van groot belang voor de veiligheid. Knijp voor elke rit de remmen goed in
en check of de wielen goed geremd worden. De remgrepen mogen hierbij niet tegen de handvatten
aankomen. Bemerkt u een mindere remwerking? Laat de specialist hier gelijk naar kijken en ga niet op
pad met de Dolly.
Staat de stuurblokkering van de blokkering af (geldig voor de Dolly II)?
De stuurblokkering voorkomt het omslaan van het voorwiel bij het op de standaard staan van de bakfiets.
Voorkom dat u pas in de eerste bocht bemerk dat de stuurblokkering nog aanstaat, dit kan een ongeval
tot gevolg hebben. Draai voordat u wegrijdt altijd de stuurblokkering van de vergrendeling af en check
of dit goed is gegaan door het stuur naar links en naar rechts te draaien. Wanneer de stuurblokkering
van de vergrendeling af is zal het naar links en naar rechts draaien van het stuur moeiteloos en zonder
het tikken van de stuurblokkering moeten plaats vinden.
Zitten de kinderen en de riempjes goed vast?
Voor de veiligheid van de kinderen is het van belang dat zij goed op het bankje zitten en de gordels
goed zijn vastgemaakt. Check dit altijd voordat u wegrijdt, ga niet fietsen wanneer de kinderen niet
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recht op de bank zitten en/of niet goed zijn vastgemaakt met de riempjes.
Merk ik iets vreemds of afwijkends aan de Dolly?
Degene wie uw Dolly het beste kent bent u! Merk u iets vreemds of afwijkends aan de Dolly, ga dan
niet met de kinderen de weg op maar neem voor de zekerheid contact met de specialist op om eerst
de oorzaak te achterhalen.
Staat het stuur en het zadel niet boven de maximale hoogte?
De stuurpen en de zadelpen mogen niet boven hun maximale hoogte afgesteld worden, deze pennen
moeten altijd voor minimaal 80mm in het frame bevestigd zijn. Op de zadelpen en de stuurpen staat
voor deze maximale hoogte waarschuwingsstrepen afgebeeld. Wanneer deze waarschuwingsstrepen
zichtbaar zijn dan is de pen te hoog en boven zijn maximum afgesteld. Zorg dat wanneer u met de
Dolly op pad gaat de pennen niet boven hun maximum zijn afgesteld.
Maandelijkse controle van de Dolly
Zijn de riempjes en sluitingen nog in een goede staat?
Voor de veiligheid is het van belang dat de riempjes en de sluitingen waarmee u uw kinderen vast
maakt in een uitstekende staat zijn. Check de riempjes op scheuren en rafeligheden en check de
sluitingen op de werking. Bemerk u slijtage of een mindere werking van de riempjes en/of sluitingen,
vervang deze dan direct voor nieuwe.
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Zit er geen speling op de diverse lagers?
Voor de levensduur en de veiligheid is het van belang dat alle lagers van de Dolly goed en spelingvrij zijn
afgesteld. Bij de Dolly worden meerdere lagers gebruikt, deze vindt u o.a. terug bij de stuurinrichting en
bij de doorvoer van de voorvork door het frame. Check de lagers op speling en het soepele draaien en
stel deze indien nodig goed af of laat deze goed afstellen.
Zijn de loopvlakken van de buitenbanden nog in een goede staat en zijn de banden goed op druk?
Check maandelijks de staat van de banden, let hierbij op scheurtjes in het loopvlak en in de zijkant van
de banden. Haal eventueel stukjes steen en gruis uit het loopvlak van de banden, beoordeel of groeven
in de band nog voldoende diepte hebben. Een goede druk in de banden heeft een grote invloed op
het lichtlopen van de bakfiets, daarnaast is een juiste druk ook van belang voor de levensduur van de
banden. Pomp dan ook minimaal 1x per maand de banden goed op, de juiste druk wordt op de zijkant
van de banden weergegeven.

KENNISMAKING EN GEWENNING AAN DE DOLLY

Voordat de eerste rit met een kind plaats vind is het van belang dat u al vertrouwd bent met de Dolly.
De rijeigenschappen van een Dolly zijn niet vergelijkbaar met een gewone fiets; Het sturen, afremmen
en het gedrag in bochten is anders en zal enige gewenning vragen om hier vertrouwd mee te worden.
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Zorg dat het eerste ritje met de Dolly zonder kind of kinderen plaats vindt, en ervaar eerst zelf het
rijgedrag tijdens een rustig rit. Zowel de Dolly II als de Dolly III hebben rijeigenschappen welke
afwijken van de gewone fiets, zorg dat u hier goed vertrouwd mee raakt.
Rijeigenschappen Dolly II two wheels
Het hogere gewicht en de langere wielbasis ten op zichtte van een gewone fiets zorgen voor andere
rijeigenschappen. Door de lengte van de Dolly zal een bocht ruimer moeten worden aangesneden,
tevens zult u uw gewicht meer moeten verplaatsen bij het insturen en uitkomen van een bocht. Door
de lengte en het kleine voorwiel moet een bocht ook met een lagere snelheid genomen worden dan
bij een gewone fiets. Bij een te hoge snelheid bestaat het gevaar van een wegglijdend waardoor u
kunt vallen, hou hier bij het fietsen rekening mee.
Rijeigenschappen Dolly III three wheels
De Dolly III kan door zijn twee voorwielen niet schuin, dit geeft een geheel eigen gedrag in de bochten.
Om het kantelen van de bakfiets in de bocht te voorkomen is het van belang dat het lichaamsgewicht
wordt verplaatst naar de binnenkant van de bocht, de bestuurder moet bij het nemen van een bocht
zijn gewicht naar binnen verplaatsen. De neiging tot kantelen wordt groter naarmate de snelheid in
de bocht en de scherpte van de bocht toeneemt. Daarnaast zal de neiging tot kantelen groter zijn
bij een niet beladen bakfiets, de neiging tot kantelen is ook groter bij een verkeerd beladen bakfiets.
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BELADING

Om optimaal van de rij eigenschappen te profiteren is het van belang dat de Dolly juist en niet te zwaar
wordt beladen. De maximale belading voor de bak is 80kg, de totale maximale belasting van de Dolly
is 160kg. Dit betekend dat het totale gewicht van de belading in de bak + gewicht fietser + gewicht op
optionele bagagedrager nooit boven de 160kg mag uitkomen.
Bij de Dolly is het van belang dat het gewicht in de bak goed gecentreerd is en dat de bak niet aan
de linker of rechterkant zwaarder belast wordt. Bij het vervoer van twee kinderen kunnen deze het
beste naast elkaar zitten op het bankje. In dit geval zal één gordel aan de linker twee gaten bevestigd
moeten worden en één gordel aan de rechter twee gaten. Bij het vervoer van 1 kind moet het kind in
het midden van het bankje zitten, hierbij zal de veiligheidsgordel aan de middelste twee gaten moeten
worden vastgemaakt. Het gebruik maken van de veiligheidsgordels is verplicht bij het vervoer van
kinderen, dit is zowel voor de veiligheid van uw kinderen als voor u.
Het rij- en remgedrag van de Dolly is bij belading heel anders dan wanneer de Dolly niet beladen is.
De Dolly zal bij belading een langere remweg hebben, bovendien zal het gedrag in de bochten heel
anders zijn. Stel u hierop in!
Bij de Dolly krijgen de wielen veel grotere krachten te verduren dan bij een gewone fiets, dit effect
is nog groter naarmate de bakfiets meer beladen wordt. Het is dan ook voor de levensduur van de
wielen van belang dat zacht en voorzichtig wordt gefietst over oneffenheden in de weg en dat grote
8
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oneffenheden zoveel als mogelijk gemeden worden.

ONDERHOUD

Voor een lang fietsplezier en voor de veiligheid van u en uw kinderen, is het laten uitvoeren van
goed en voldoende onderhoud aan de Dolly van groot belang. Het laten uitvoeren van voldoende
onderhoud is daarnaast ook van belang voor de garantie op uw Dolly (zie voor de garantie bepalingen
pagina 14). Een gedeelte van het benodigde onderhoud zult u zelf kunnen uitvoeren, het uitvoeren
van een servicebeurt zal echter altijd door de specialist moeten gebeuren.
Onderhoud werkzaamheden door u zelf uit te voeren.
Schoon houden van de Dolly
Vuiligheid als modder en zand zijn vaak licht zurig, hierdoor kan vuiligheid op de lange termijn
invreten op de lak en plastic delen van de Dolly, daarnaast zal het kunnen zorgen voor corrosie. Het
is dan ook aan te raden om uw Dolly regelmatig schoon te maken en te wassen. Een goede methode
om uw Dolly schoon te maken is de volgende:
Spuit met de tuinslang de Dolly goed af, het groffe vuil wordt op deze manier al van de fiets afgespoeld.
Maak in een emmer een sopje aan van lauw/warm water waarin u een scheutje neutraal afwasmiddel
doet. Gebruik dan een zachte spons om met dit sopje de hele fiets goed schoon te maken en af te
nemen.
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Spuit vervolgens de Dolly weer met de tuinslang af zodat al het vuil en sop van de fiets gespoten wordt,
uw Dolly staat er dan weer als nieuw bij!
Eventueel kunt u alle gelakte en verchroomde delen van de fiets afnemen met een doekje met
teflonspray. Hierdoor voorziet u deze delen van een beschermend laagje en zal vuil zich ook minder
makkelijk kunnen vasthechten aan de bakfiets.
LET OP!
Bij het schoonmaken van de fiets NOOIT een hoge drukspuit gebruiken, bij het gebruik van een hoge
drukspuit zal de bak en de lagers van de fiets onherstelbaar kunnen beschadigen.
Juiste bandenspanning
Voor de levensduur van de banden en voor de beste rijeigenschappen is het belangrijk dat de banden
de juiste spanning hebben. Zorg ervoor dat de banden zijn opgepomd tot binnen de grenzen van de
banden. De precieze grenzen kunt u op de zijkant van de banden terug vinden, hierbij kan de juiste
druk voor het voor- en achterwiel afwijkend zijn.
Onderhoud werkzaamheden uit te voeren door de specialist.
Wanneer u de Dolly heeft aangeschaft bij een dealer kunt u het beste de onderhoudsbeurten door
deze dealer laten uitvoeren. Hij heeft kennis van de Dolly en kent het onderhoudsverleden van uw
Dolly het beste.
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Wanneer u de Dolly online heeft aangeschaft kunt u de onderhoudsbeurten door uw plaatselijke
fietsspecialist laten uitvoeren. U kunt er ook voor kiezen om het onderhoud door het Online Dolly
team te laten uitvoeren, via de site kunt u hiervoor een afspraak inplannen.
De hoeveelheid van het uit te laten voeren periodieke onderhoud is afhankelijk van de intensiteit van
het gebruik. Voor het laten bepalen van de precieze onderhoudsintervallen kunt u het beste terecht
bij uw Dolly dealer, hij zal u hierbij van goed advies kunnen voorzien. In de regel zal het benodigde
onderhoud als volgt zijn:
Tijd na aankoop		
type onderhoudsbeurt		
verplichting voor garantie
10-12 weken			controlebeurt			JA
De controlebeurt na 10-12 weken na aanschaf is de allerbelangrijkste onderhoudsbeurt voor de nieuwe
Dolly. Door het inwerken en inlopen van de nieuwe onderdelen zal bij de controlebeurt speling op al het
lagerwerk worden verholpen. Tevens worden alle bouten, moeren en verbindingen nagelopen en worden
spaakspanning, remmen en versnellingen weer goed afgesteld.
1 jaar				kleine onderhoudsbeurt		JA
Na ongeveer 1 jaar (maar in ieder geval binnen 1,5 jaar) na aankoop zal een kleine onderhoudsbeurt aan
de fiets nodig zijn.
2 jaar				grote onderhoudsbeurt		JA
Na ongeveer 2 jaar (maar in ieder geval binnen 2,5 jaar) na aankoop zal een grote onderhoudsbeurt aan
de fiets nodig zijn.
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ACCESSOIRES

Voor de Dolly zijn er diverse handige accessoires te koop, de volgende zijn leverbaar:
Achter bagagedrager
De achter bagagedrager kan worden geleverd in dezelfde lakkleur als van het frame. Voor de bevestiging
van de bagagedrager is het frame van de Dolly voorbereidt, de bevestigingspunten zijn hiervoor al
aanwezig. De achter bagagedrager is belastbaar tot max. 25 kilogram.
Tweede bankje
Het tweede bankje is ontworpen om ook het vervoer van meer dan twee kinderen mogelijk te maken.
Bevestigingsgaten in de bak zijn voor de montage van het tweede bankje al aanwezig. Let goed op
bij het gebruik van het tweede bankje dat de maximale belasting van 80kg van de bak niet wordt
overschreden.
Regenhoes
De regenhoes is een eenvoudig aan te brengen hoes om het inregenen van de bak tegen te gaan.
Regentent
De regentent zorgt bij het vervoer van kinderen dat zij comfortabel, droog en uit de wind vervoerd
kunnen worden.
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Maxicosi bevestiging
Met de Dolly Maxicosi bevestiging is een Maxicosi zitje goed in de bak te plaatsen. De Maxicosi
bevestiging is speciaal voor de maatvoering van de Dolly ontworpen, ook voor deze bevestiging
zitten de bevestigingsgaten al in de bak verwerkt.
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GARANTIE BEPALINGEN
Artikel 1
Garantie
1.1
AR Cycle Company BV garandeert dat de Dolly fietsen en accessoires vrij zijn van constructie- en/
of materiaalfouten, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepaling.
1.2
De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de betreffende
Dolly fiets, de garantie is niet overdraagbaar.
1.3
De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 5.1.
1.4
De door AR Cycle Company BV op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet
de mogelijkheid om de verkoper aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen
van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 2
Garantieperiode
2.1
Dolly frames en voorvorken worden gedurende 5 jaar gegarandeerd op constructie- en/of
materiaalfouten.
2.2
Voor de bak en bakpanelen geldt een garantietermijn van 1 jaar op constructie en/of
materiaalfouten.
2.3
Het verlies van kleur van de bak en/of bakdelen valt niet onder de garantie, dit kan optreden
onder invloed van dagelijks gebruik, UV straling, vocht en warmte.
2.4
Voor alle overige onderdelen en accessoires, met uitzondering van de in paragraaf 2.6 van dit
artikel genoemde onderdelen, geldt een garantietermijn van 2 jaar op constructie- en/of
14
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2.5
2.6

materiaalfouten.
Voor lakwerk van frame en vork geldt voor roestvorming van binnenuit een garantie van 2 jaar.
Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen, kabels
en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of
materiaalfouten.

Artikel 3
Garantie uitsluitingen
3.1
In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
A.
De fiets heeft niet aantoonbaar (met factuur/bon) na 10-12 weken na aanschaf een eerste
onderhoudsbeurt gekregen.
B.
De fiets heeft niet aantoonbaar (met factuur/bon) binnen 1,5 jaar na aanschaf een tweede
onderhoudsbeurt gekregen.
C.
De garantiekaart en kopie aankoopbewijs zijn niet binnen 30 dagen na aanschaf van de fiets
in het bezit van AR Cycle Company BV.
D.
Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de fiets dat niet overeenkomstig de bestemming is.
E.
Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht.
F.
Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van
de betreffende fiets of zijn onjuist gemonteerd.
G.
Indien het bewijs van eigendom niet aanwezig is.
H.
Bij een belading van de bak hoger dan het maximum laadgewicht van 80kg.
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3.2

Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van AR Cycle Company BV voor schade
aan (onderdelen van) de fiets en nevenschade als gevolg van:
A.
Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, remmen, zadels en
		
versnellingen en/of het loslopen van de betreffende onderdelen.
B.
Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem/versnellingskabels, banden, ketting/
		tandwielen.
C.
Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak of chroomroest.
D.
Klimatologische invloeden zoals verkleuring van lak en bak.
Artikel 4
Garantie onderdelen
4.1
Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door AR Cycle Company BV is
vastgesteld dat sprake is van een materiaal– en/of constructiefout, naar keuze van AR Cycle
Company BV worden gerepareerd dan wel worden vervangen. Eventuele kosten van (de-)
montage zijn voor rekening van de eigenaar.
4.2
In afwijking van het bepaalde in het vorige lid komt bij materiaal– en/of constructiefouten bij
frames gedurende twee jaar na aankoopdatum ook het arbeidsloon voor rekening van de
fabrikant.
4.3
Kosten van transport van de fiets en/of onderdelen van en naar AR Cycle Company BV komen
voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in aanmerking
komt.
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4.4

Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer
leverbaar, dan zorgt AR Cycle Company BV voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Artikel 5
Indienen van claim
5.1
Claims onder deze garantie dienen, onder aanbieding van de fiets, ter inspectie via een door
AR Cycle Company BV aan te wijzen specialist te worden ingediend. Gelijktijdig dient het
bewijs van aankoop aan de specialist te worden overhandigd.
Artikel 6
Aansprakelijkheid
Een door AR Cycle Company BV gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat AR Cycle
Company BV ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid
van AR Cycle Company BV strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden.
Iedere aansprakelijkheid van AR Cycle Company BV voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voor zover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.
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AR Cycle Company BV
Coloradodreef 36
3565 BV Utrecht
TEL
WEB
MAIL

030-7113845
www.dolly-bikes.com
info@dolly-bikes.com
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