
1

QUICK START GUIDE
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WELKOM IN DE CARVER

We helpen je graag op weg met je eerste kilometers. 
In deze quick start guide vind je alle informatie om 
optimaal te kunnen genieten van de Carver. 

Allereerst wordt uitgelegd waar je met de Carver 
mag rijden en parkeren. Verder komen het starten 
en besturen, de dashboard, de bagageruimte, het 
cabriodak, het opladen van de accu, het verbinden 
met bluetooth en een final check voor het besturen 
van de Carver aan bod. 



3

Plek op de weg

Rij-instructie

Dashboard 

Bagageruimte

Cabriodak

Opladen

Bluetooth

Klaar voor de start 

INHOUD

4

5

6

10

11

12

13

14



4

Parkeren van een Carver S+
Het parkeren van een driewielig motorrijstuig is 
verschillend per gemeente. Hierdoor mag je bij sommige 
gemeentes alleen langs de weg waar toegestaan en in 
parkeervlakken parkeren. Bij andere gemeentes mag je 
tevens op de stoep parkeren. Neem contact op met jouw 
gemeente voor de bijpassende regels.

Plek op de weg voor invalidenvoertuig
Met de Carver Base Limited val je onder de categorie 
invalidenvoertuig en heb je binnen de bebouwde kom 
zelf de keuze van plaats op de weg. Waar je rijdt bepaalt 
de maximale snelheid van een invalidenvoertuig. 

Parkeren van de Carver Base Limited
Met een invalidenvoertuig is het toegestaan om zowel 
op de stoep (zolang je de doorgang niet belemmert) 
of op de weg te parkeren in een parkeervak. Wanneer 
een invalidenvoertuig op de stoep geparkeerd staat, 
hoeft er geen parkeergeld betaald te worden. Als 
een invalidenvoertuig op de weg in een parkeervak 
staat, gelden dezelfde regels als voor personenauto’s. 
Bestuurders van een invalidenvoertuig kunnen (als 
ze daar recht op hebben) gebruik maken van een 
gehandicaptenparkeerkaart.

Let op: de wetgeving voor dit type voertuig verandert 
snel. Houd de regels binnen jouw gemeente goed in de 
gaten en neem bij vragen contact op met de gemeente.

De verkeersregels zijn afhankelijk van het type Carver 
waar je in rijdt en hoe dit voertuig staat geregistreerd.

Carver Base, R+ = Brommobiel
Carver S+ = Driewielig motorrijtuig
Carver Base Limited = Invalidenvoertuig

Plek op de weg voor de brommobiel
Met de Carver Base en R+ val je onder de categorie 
brommobiel en moet je binnen de bebouwde kom op 
de rijbaan rijden. Buiten de bebouwde kom moet je op 
fietspaden of 60km wegen rijden. De maximumsnelheid 
op de rijbaan voor een brommobiel is 45km/u.

Plek op de weg voor driewielig motorrijtuig
Met de Carver S+ val je onder de categorie driewielig 
motorrijtuig en moet je zowel binnen als buiten de 
bebouwde kom op de rijbaan rijden.

Parkeren van de Carver Base en R+
Een brommobiel mag parkeren langs de weg waar 
toegestaan en in parkeervakken. Voor betaald parkeren 
gelden dezelfde regels als voor personenauto’s. Een 
brommobiel mag niet op de stoep geparkeerd worden. 

PLEK OP DE WEG
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RIJ-INSTRUCTIE 1. Stel de bestuurdersstoel in op de juiste zitpositie. De 
zitpositie kan worden aangepast met de handgreep aan 
de zijkant van de bestuurdersstoel. 
Door de bestuurderstoel volledig naar voren te 
schuiven kan de passagier achter in de Carver op de 
bijrijdersstoel zitten. Dit geldt niet voor de Carver Cargo.

2. Stel de spiegels af voor een optimaal zicht. Dit kan 
eenvoudig door het spiegeloppervlak te kantelen.

3. Doe de veiligheidsgordel om.

4. Doe de sleutel in het contact. Draai de sleutel één keer 
met de klok mee om het stuur te ontgrendelen. Draai de 
sleutel nog een stand verder om de Carver te starten.

5. Controleer of de juiste verlichting aan staat. Als de 
verlichting op OFF staat, staat het dimlicht automatisch 
aan.

6. Ontgrendel de handrem door de knop boven op de 
hendel in te drukken en van je af te duwen.

7. Kies de juiste stand. Druk op de knop “D” (Drive) om 
vooruit te gaan of op de knop “R” (Reverse) om achteruit 
te gaan. 
 
8. De Carver heeft 2 voetpedalen: links bevindt zich het 
rempedaal en rechts bevindt zich het gaspedaal, beide 
pedalen worden met de rechtervoet van de bestuurder 
bediend.

In de rij-instructies staat stap voor stap uitgelegd hoe je 
de Carver kunt starten en besturen.
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Op het dashboard bevinden zich aan de linker-, rechter- en bovenzijde controlelampjes. Het dashboard heeft een 
display met alle benodigde informatie en onderaan het display bevinden zich twee grijze knoppen. 

DASHBOARD
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A. Laadstatus.

B. Rijstand: Neutraal (N), Drive (D) of Reverse (R).

C. Dynamic Driving Modes zorgen voor meer of 
minder progressief kantelgedrag aan de DVC 
controler.

- Normal: standaard modus
- Comfort: soepeler rijden
- Sport: de Carver kantelt sneller en feller

Bij de Carver Base Limited is alleen de Normal 
functie beschikbaar.

D. Snelheidsmeter geeft de huidige snelheid weer in 
km/h.

1. Handrem is geactiveerd en/of remvloeistof niveau is  
 te laag
2. De accu wordt opgeladen
3. Grootlicht geactiveerd
4. Richtingaanwijzer links
5. De systeem temperatuur indicator
6. Systeemfout en/of onderhoud vereist
7. Richtingaanwijzer rechts
8. Het contact en stroom is ingeschakeld
9. Het laadpercentage van de accu is lager dan 20%
10. Verminderde motorvermogen modus is    
 ingeschakeld

Controlelampjes

Dashboard display & knoppen

E. Kilometertellermodus of triptellerfunctie. Deze 
weergeven het aantal kilometer dat is afgelegd 
sinds de laatste reset.

F. Met de linker, grijze knop, onder het dashboard 
display kan tussen de verschillende Dynamic 
Driving Modes van C worden geschakeld. In het 
display bij C verschijnt bij een wisseling van modus 
het woord Normaal, Comfort en Sport. Vervolgens 
blijft alleen de eerste letter op deze plaats staan 
tijdens het rijden. 

G. De grijze knop aan de rechterkant, onder 
het dashboard display, wordt gebruikt om te 
schakelen in de weergavemodus van E. Door op 
de knop te drukken wordt de kilometerteller of de 
triptellerfunctie weergegeven. Met deze knop kan 
ook de tripteller functie gereset worden door de 
knop 2 seconden in te drukken. 
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1. Rijstand knoppen
Bij de knop N staat de rijstand in zijn Neutraal, de D in 
Drive en de R in Reverse.

2. Alarmlichten
De gevarenlampen gaan branden door de knop met de 
gevarendriehoek, onder het dashboard, in te drukken. 
Het gevarenlicht wordt uitgeschakeld zodra je dezelfde 
knop weer omhoog trekt.

3. Ontdooien of ontwaseming 
Door op deze knop te drukken wordt de voorruit 
verwarmd. 

4. USB-ingang  
De USB-ingang kan worden gebruikt om externe 
apparaten op te laden. De maximale belasting van de 
USB-ingang is 7,5 Watt.
 
5. Ventilatieschakelaar 
Zet de ventilatoren voor de zijruiten aan door de 
ventilatieschakelaar op het dashboard omhoog te duwen 
voor koude lucht en omlaag voor warme lucht.

6. Lichten en richtingaanwijzer  
De lichten worden bediend met de linker hendel. De 
dimlichten staan standaard aan, door de hendel naar je 
toe te trekken gaat het groot licht aan. Duw de hendel 
omhoog voor aanwijzer rechts en naar beneden voor 
aanwijzer links.
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Ramen 
De ramen van de voorkant zijn uitneembaar door de 
twee draaiknoppen van de deur los te draaien. Als je het 
raam los hebt gemaakt kun je het optillen en het raam op 
een veilige plek bewaren. 

Ruitenwisservloeistof
Ruitenwisservloeistof kan worden bijgevuld door de twee 
torx schroeven van de motorkap los te maken. Schuif de 
motorkap naar voren en haal de dop van het reservoir 
om de vloeistof bij te vullen.

7. Ruitenwisser 
De ruitenwissersnelheid wordt geregeld met de 
schakelaar aan de rechterkant van het stuur. Duw de 
hendel naar beneden om de ruitenwisser aan te zetten. 
2x naar beneden is de lage snelheid, 3x naar beneden is 
de hoge snelheid en 1x naar je toetrekken zorgt voor de 
activatie van de ruitenwisservloeistof.

8. Claxon 
De claxon bevindt zich in het midden van het stuur.

9. Contactschakelaar 
De contactschakelaar voor de sleutel bevindt zich rechts 
van het stuur.

10. Versterker 
De versterker bevindt zich aan de rechterkant van
het stuur onder het dashboard. De versterker kan 
gebruikt worden met het bluetooth audio-systeem 
om draadloos muziek te luisteren via de ingebouwde 
luidsprekers. 

11. Handrem
De handrem zit rechts onder het stuur.

12. Rempedaal
Links bevindt zich het rempedaal.

13. Gaspedaal
Rechts bevindt zich het gaspedaal.
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Bagage kan worden opgeborgen in de bagageruimte 
achter en op de passagiersstoel. 

Carver
De bagageruimte kan worden geopend met de sleutel. 
De Carver heeft een bagageruimte van 75 liter.

Carver Cargo
De bagageruimte van de Cargo kan worden geopend 
met de bijbehorende sleutel. De Cargo heeft een 
bagageruimte van 500 liter.

BAGAGERUIMTE
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De Carver heeft een oprolbaar cabriodak. Om het dak te 
openen kun je de volgende stappen volgen:

1. Open de bagageruimte zodat de spanning van het  
 cabriodak vermindert.

2. Maak de lussen aan de bovenkant van het cabriodak  
 los. 
3. Rol het dak op richting de achterkant en maak   
 het vast met de twee klittenbanden. 
4. Sluit de bagageruimte. 

Nu ben je klaar om heerlijk te genieten van de zon.

Note: Het cabriodak is niet beschikbaar bij de Carver 
Cargo.

CABRIODAK
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Om de Carver op te laden gebruik je het oplaadsnoer. 
Het oplaadsnoer kun je aansluiten op een normaal 
stopcontact van 230 volt. Deze bevindt zich aan de 
achterkant van de Carver onder de bagageruimte. De 
accu kan ook bij een laadpaal worden opgeladen door 
middel van een adapterkabel.

De Carver kan niet rijden als het oplaadsnoer nog is 
aangesloten.

OPLADEN
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BLUETOOTH
In de Carver kan je via een bluetooth verbinding 
draadloos muziek luisteren. Om voor het eerst verbinding 
te maken met het bluetooth audio-systeem kun je de 
volgende stappen volgen: 

1. Zet het audio-systeem aan door op de knop in het   
 midden 3 seconden in te drukken.
2. Hierna schakelt het bluetooth systeem zichzelf uit   
 en dien je hem opnieuw aan te zetten door de knop 
 1 seconde in te drukken. 
3. Open vervolgens de bluetooth instellingen op je   
 device, verbind in de bluetooth lijst met het apparaat  
 ‘CARVER’.

Wanneer je als enige het bluetooth systeem gebruikt 
hoef je de volgende keer alleen stap 2 en 3 te herhalen.

Wil je een ander apparaat koppelen? Dan zul je het 
bluetooth systeem opnieuw moeten resetten door stap 
1, 2 en 3 te herhalen. Wanneer je vervolgens zelf als 
hoofdbestuurder weer wilt verbinden dien je op dezelfde 
manier het bluetooth audiosysteem te resetten. 

Het kan ook voorkomen dat je de bluetooth verbinding 
moet herstellen door de huidige verbinding met 
‘CARVER’ te verbreken.
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Jouw eigen veiligheid en die van anderen staat voorop.  
Daarom is het belangrijk om je aan de plaatselijke 
verkeersregels te houden. Rijd op een veilige afstand van 
voertuigen om je heen, rijd in het midden van de rijbaan 
en rijd alsof je een auto bestuurt. 

Veiligheidssignalen
De Carver wordt bestuurd als een auto, maar in bochten 
steekt hij uit als een motorfiets. Dit komt door de 
kanteling die de Carver maakt in de bochten. Door het 
kantelmechanisme voel je minder goed hoe hard je gaat 
in de bochten. 
In de Carver klinken akoestische veiligheidssignalen. 
Deze signalen nemen toe in frequentie naarmate een 
grotere kantelhoek wordt bereikt. Pas je rijgedrag aan op 
de veiligheidssignalen, verlaag je snelheid en de grip op 
het stuur geleidelijk om de Carver meer rechtop te laten 
komen.

Het is belangrijk dat je de tijd neemt om de Carver te 
leren besturen en je de volgende basisprincipes naleeft: 
• Vermijd abrupte stuurbewegingen 
• Neem hoeken van buiten naar binnen 
• Corrigeer met zachte stuurbewegingen 
• Verlaag de snelheid tijdens winderig weer
• Rijd nooit (te) snel achteruit 
 

KLAAR VOOR DE 
START

Kalibreren
Het kan voorkomen dat de Carver niet helemaal recht 
staat. Je kunt de Carver zelf recht kalibreren aan de hand 
van de volgende stappen:

1. Zet de Carver op een vlak oppervlakte
2. Draai de sleutel van de Carver op contact 
3. Druk de ‘N’ 10 seconden in, totdat de Carver in   
 service modus gaat
4. Klik drie keer achter elkaar op de ‘N’
5. Vervolgens kun je met de ‘D’ en de ‘R’ de Carver   
 recht kalibreren
6. Klik weer 3x op de ‘N’ om de gekalibreerde stand op  
 te slaan
7. Zet de Carver vervolgens uit en daarna kun je weer  
 gaan rijden
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Nu ben je er klaar voor om jouw Carver avontuur te 
starten!

Mocht je nog meer informatie willen, gebruik dan de 
QR code om de complete handleiding te bekijken.

Veel plezier bij de unieke rijervaring in de Carver.

SCAN ME

Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze quick start guide komen overeen met de 
stand van zaken op het moment van deze uitgave. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd. Ze komen 
overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze uitgave (06/22).
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Contact
085 1302 484
Celsiusweg 26, 
8912 AN Leeuwarden
info@carver.earth
www.carver.earth

@carver_nederland
dFj


