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Handleiding 
NL 

Bedankt dat u Loopwheels™ heeft gekozen! We wensen u veel plezier met 
uw wielen.

VOORDAT u het product gaat gebruiken: lees de handleiding en bewaar deze.

Dealers: 

deze handleiding MOET aan de gebruiker van het product worden geleverd.

Loopwheels™ voor rolstoelen
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NEDERLANDS

1 ALGEMEEN

1.1 Informatie over deze handleiding 

Bedankt dat u voor Loopwheels™ heeft gekozen. Deze handleiding bevat 
belangrijke informatie over uw nieuwe wielen.

We merken dat mensen hun rolstoel en wielen op verschillende manieren 
gebruiken, ieder op een manier die bij hen past. Dit moedigen wij aan. Maar, 
om uw veiligheid te garanderen en schade te voorkomen bij het monteren van 
uw wielen, leest u de gebruiksaanwijzing aandachtig en volgt u de instructies. 
Zo zorgt u er ook voor dat de garantie niet vervalt. 

Voor de meest recente productinformatie kijkt u op onze website www.
loopwheels.com, vraag aan uw lokale Loopwheels™ dealer, of neem contact 
op met de Loopwheels™ distributeur in uw land (zie www.loopwheels.com/
stockists voor een lijst van onze distributeurs). 

1.2 Symbolen in deze handleiding 

In deze handleiding zijn waarschuwingen aangegeven met symbolen. Bij de 
waarschuwingssymbolen staat de ernst van de waarschuwing omschreven. 

Geeft een gevaarlijke situatie aan die ernstige verwondingen 
of de dood tot gevolg kan hebben.

Geeft een gevaarlijke situatie aan die minimale of lichte 
verwonding tot gevolg kan hebben. 

Geeft een gevaarlijke situatie aan die schade aan 
eigendommen tot gevolg kan hebben. 

Handige tips, aanbevelingen of informatie voor probleemloos 
gebruik. 

Dit product is in overeenstemming met Directive 93/42/EEC 
welke medische toepassingen betreft. De lanceerdatum van 
dit product staat vermeld in het CE declaration of conformity.

1.3 Garantie

Jelly Products Ltd garandeert dat haar producten vrij zijn van defecten 
en volledig functioneel zijn. De garantie dekt alle fouten en defecten die 
aantoonbaar veroorzaakt zijn door fouten in de constructie, ongeschikt 
materiaal of slecht vakmanschap. Een garantie claim kunt u indienen via 
de dealer of distributeur van wie u het product heeft gekocht. U kunt alleen 
een claim bij de fabrikant indienen wanneer u rechtstreeks van hen heeft 
gekocht. De garantie dekt geen normale gebruikssporen, de gevolgen 
van oneigenlijk gebruik en schade, slecht onderhoud, foutieve montage 
of inbedrijfstellen door de koper of een derde persoon, of defecten door 
omstandigheden die buiten onze macht liggen. Slijtende delen (zoals lagers, 
binnen- en buitenbanden) vallen niet onder de garantie. De garantie vervalt 
wanneer aanpassingen gemaakt zijn aan het product of wanneer niet de juiste 
accessoires of onderdelen zijn gebruikt. De garantie dekt geen bijkomende 
kosten zoals verzend- en reiskosten, arbeidskosten of honorarium wanneer 
een product in aanmerking komt voor garantie. De garantietermijn is 12 
maanden vanaf de datum van aankoop. Onze garantie heeft geen invloed op 
uw wettelijke rechten.

1.4 Beoogd gebruik 

Loopwheels™ zijn bedoeld om het comfort en mobiliteit te verbeteren van 
mensen die een handbewogen rolstoel gebruiken. Loopwheels™ zijn wielen 
met een geïntegreerde vering, ontworpen als accessoire op een handbewogen 
rolstoel met als doel: 

 (a) Het voor een persoon in een handbewogen eenvoudiger maken om   
 over een oneffen ondergrond te rijden en 

 (b) Reduceren van schokken en trillingen die de persoon in de   
 handbewogen rolstoel voelt.

Loopwheels™ moeten worden bevestigd op de rolstoel met een verwijderbare 
as. Zie hoofdstuk 5 in deze handleiding voor meer informatie over assen, 
en hoofdstuk 6 voor instructie voor het bevestigen van Loopwheels™ op uw 
rolstoel.

Loopwheels™ zijn ontworpen voor gebruik met luchtbanden. Zie hoofdstuk 5 
in deze handleiding voor meer informatie over de aanbevolen banden. 
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3 VEILIGHEID 

3.1 Algemene veiligheidsinformatie 

Algemeen veiligheidsadvies voor gebruik van een rolstoel blijft gelden. We 
begrijpen dat mensen hun rolstoel op hun eigen manier gebruiken, en we 
vinden dat u uw rolstoel moet kunnen gebruiken op een manier die voor u 
prettig is. 

Hoe dan ook, deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsinformatie om 
u als gebruiker en uw eventuele begeleider te beschermen, en voor veilig en 
probleemloos gebruik van uw Loopwheels™.

Op hoge snelheid kunt u de controle over uw rolstoel verliezen en vallen. 
– Ga niet sneller dan 7 km/u. 
– Voorkom aanrijdingen. 

Door uw wielen kunnen in diverse omstandigheden gevaarlijke situaties 
ontstaan.  
Er bestaat slipgevaar op een natte ondergrond, gravel of oneffen terrein. 
– Pas altijd uw snelheid en rijstijl aan aan de situatie (weer, ondergrond, 
persoonlijke situatie en ervaring). 

Risco op ernstige verwonding door onverwacht remmen van de wielen. 
– Loopwheels™ hebben ruimte nodig voor de vering. Een spatbord o.i.d. 
moet minimaal 30mm boven het wiel gemonteerd zijn. Anders bestaat de 
mogelijkheid dat de draaiende wielen de rand raken en plots afremmen.  
– Controleer dat er minimaal 30 mm vrije ruimte boven de wielen is. 

Loopwheels™ zijn niet bedoeld om een passagier te vervoeren in een 
motorvoertuig.  
– Stap over in een daarvoor bedoelde stoel.

Risico dat vingers verstrikt raken.  
Er bestaat altijd een risico dat vingers, armen, kleding of andere 
voorwerpen verstrikt raken in een draaiend wiel, tussen het wiel en de 
rolstoel of in verwijderbare onderdelen zoals de as.  
– Verzeker u ervan dat bij het monteren en gebruik van de Loopwheels™ 
dat er niets verstrikt raakt.  

NLHandbewogen rolstoelen ontworpen voor actief en semi-actief gebruik, en 
duwrolstoelen zijn geschikt om Loopwheels™ te monteren.  

Indicaties: Mindervalide jongeren en volwassenen met een gewicht tussen 
50kg en 100kg die een handbewogen rolstoel gebruiken.  

Contra-indicaties: Er zijn geen contra-indicaties bij gebruik zoals aangegeven in 
deze handleiding. 

1.5 Aansprakelijkheid 

Jelly Products Ltd is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:  
•      Het niet naleven van voorschriften uit de handleiding 
•      Oneigenlijk gebruik 
•      Normale gebruikssporen/slijtage 
•      Incorrecte montage of installatie door de koper of een derde partij  
•      Technische aanpassingen  
•      Gebruik van niet goedgekeurde accessoires van andere merken 
•      Niet goedgekeurde modificaties en/of gebruik van ongeschikte 
        reserveonderdelen  
•      Verwijderen van lagers

2 PRODUCTREGISTRATIE

2.1 Unieke product identificatielabels

Identificatielabel 

Een verwijderbaar identificatielabel is bevestigd aan ieder wiel wanneer u deze 
nieuw heeft aanschaft. Hierop staan de maat, as diameter, kleur van het wiel 
en (wanneer van toepassing) het type hoepel en banden die zijn meegeleverd 
met de wielen. Verwijder het label voordat u de wielen gebruikt, maar bewaar 
dit goed. Op dit label staat een unieke identificatiecode voor ieder wiel dat we 
produceren.

Aan de binnenzijde van de velg (onder de band) zit nog een identificatielabel. 
Hierop staat de unieke wiel identificatiecode van de de fabrikant. In geen enkel 
geval mag dit label worden verwijderd.

2.2 Registreer uw Loopwheels™ online 

Wanneer u uw wielen registreert kunnen wij u eenvoudiger helpen wanneer 
u contact met ons opneemt. Tevens bent u er zeker van dat uw garantie is 
geactiveerd.

Ga naar www.loopwheels.com/product-registration (alleen in het Engels 
beschikbaar).

NL

NEDERLANDSNEDERLANDS
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5.1 Banden  

We bevelen Schwalbe® Marathon Plus banden aan in combinatie met uw Loopwheels™. 

Voor 24” Loopwheels™, heeft u bandmaat ETRTO 25-540 of 24 x 1.00 inch nodig 
Voor 25” Loopwheels™, heeft u bandmaat ETRTO 25-559 of 26 x 1.00 inch nodig

De ideale bandenspanning is afhankelijk van het type band. De maximum spanning staat 
vaak aan de zijkant van de band. Voor Schwalbe® Marathon Plus banden is de maximum 
druk 10 bar / 1000 kPa of 145 psi.

 Wanneer uw band lek is, gaat u naar een geschikte werkplaats (bijv. een 
 fietsenzaak) om uw binnenband te laten vervangen door een hiervoor 
 opgeleid persoon. 

  De maat van de band staat op de zijkant vermeld. 

NL
5 ACCESSOIRES 

5.2 Verwijderbare assen  

Loopwheels™ moeten worden gemonteerd op een rolstoel met verwijderbare 
assen, ontworpen voor gebruik met een handbewogen rolstoel.

As diameter

Rolstoel assen zijn verkrijgbaar in twee diameters: ½ inch (12,7mm) of 12mm. 
U moet de diameter van de as kiezen volgens de specificaties van uw rolstoel:

• Het is niet mogelijk om een ½ inch of 12,7mm verwijderbare as te   
 monteren in een 12mm asgat.  
• Een 12mm as kan eenvoudig worden gemonteerd in een 12,7mm asgat,   
 maar de 0,7mm speling zorgt dat uw wielen gaan slingeren. 

As lengte

Rolstoel assen zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes. U moet de 
juiste lengte kiezen. Dat is wanneer de as door het wiel in het asgat 
gaat waarin het vergrendelt zodat het wiel stevig op zijn plaats blijft 
zitten (zie hoofdstuk 6). 

– De bandenspanning moet regelmatig gecontroleerd worden en zo nodig 
opgepompt tot de juiste druk. Hiermee voorkomt u vermindering van 
het rijcomfort, werken de remmen correct en hebben uw wielen minder 
weerstand tijdens het rijden. Zie hoofdstuk 9.2 voor onze aanbevelingen en 
het onderhoudsschema. 

Risico op omvallen 
Er is een risico dat uw rolstoel omvalt wanneer u een verkeerde maat as 
gebruikt om de wielen op uw rolstoel te monteren. De as moet de juiste 
lengte en diameter hebben zodat uw Loopwheels™ stevig bevestigd zijn 
aan uw rolstoel. 

– Kies uw Loopwheels™ met dezelfde asmaat als het asgat in uw rolstoel. – 
Kies de juiste lengte van de as. Deze moeten uw Loopwheels™ stevig tegen 
uw rolstoel bevestigen, en goed in het asgat passen.

NL
4 ONDERDELEN EN HUN FUNCTIES 

4.1 Overzicht van onderdelen

Loopwheels™ zijn wielen met geïntegreerde vering voor gebruik met een 
handbewogen rolstoel.

Uw wiel kan iets afwijken van de afbeelding omdat uw Loopwheels™ voor u op 
maat gemaakt zijn. 

PROBEER DE LAGERS NIET ZELF TE VERVANGEN OF VERWIJDEREN! 

Vraag ons of uw dealer om advies. 

Wanneer u zelf de lagers van uw wielen wil vervangen, dan kunt u dit aangeven 
wanneer u de Loopwheels™ bestelt. U ontvangt deze dan los bij uw wielen. 

4.3 Afstandhouders  

We leveren standaard 2 RVS en 1 rubberen afstandhouder bij ieder wiel. Deze 
kunt u monteren zodat dat uw wielen geen speling hebben t.o.v. de rolstoel, en 
daarmee voorkomen dat de wielen de stoel raken. Afhankelijk van het model 
en de specificaties van uw rolstoel dienen deze gemonteerd te worden. 

4.2 Lagers

De lagers worden standaard af fabriek in de naaf 
gemonteerd. 

In hoofdstuk 6 kunt u meer informatie vinden hoe u uw Loopwheels™ kunt 
monteren en hoe u de afstandhouders gebruikt. 

U kunt uw wiel ernstige schade toebrengen wanneer u de lagers met kracht 
verwijdert.

NEDERLANDSNEDERLANDS



8 9

NL

Als u niet weet welke maat wiel geschikt is voor u en uw rolstoel, vraag dan 
advies van uw dealer, zorgverlener of therapeut. 

Loopwheels™ zijn verkrijgbaar met twee maten as lagers. De maten zijn: 

• ½ inch (of 12,7mm) - de meest voorkomende maat, of  
• 12mm

Zie hoofdstuk 5.2 voor advies over as diameters en as lengtes. Als u de 
diameter van het asgat van uw rolstoel niet weet, kunt u dit navragen bij de 
dealer van uw rolstoel of Loopwheels™, uw zorgverlener of therapeut.  

Risico op verwonding  
– Voordat u de Loopwheels™ gebruikt dient u de staat van de wielen te 
controleren. Zie hoofdstuk 9.2 van deze handleiding.

6.2 De juiste maat Loopwheels™ voor uw rolstoel 

Loopwheels™ zijn verkrijgbaar in twee maten:  
•      24” ou 540 mm  
•      25” ou 559 mm.

6.3 Loopwheels™ wielvlucht graden

Monteer loopwheels op een wielvlucht hoek van maximaal 12 graden.

6.4 Loopwheels™ voor de eerste keer monteren

WANNEER U Loopwheels™ HEEFT AANGESCHAFT VIA EEN GESPECIALISEERDE 
DEALER: 

De dealer zal uw Loopwheels™ aanleveren zodat ze klaar zijn voor gebruik. Uw 
dealer zal u een uitgebreide uitleg geven en controleren dat uw Loopwheels™ 
passen bij uw wensen en eisen. Uw dealer zal de wielen op uw rolstoel 
monteren. 

WANNEER U UW Loopwheels™ ZELF HEEFT AANGESCHAFT, ZONDER DEALER: 

Wanneer u zelf uw Loopwheels™ monteert op uw rolstoel, volg dan 
onderstaande instructies:

Let op: u kunt de Loopwheels™ niet monteren terwijl u zelf in uw rolstoel zit! 

STAP 1. Zorg dat de rolstoel niet op de rem staat. 

STAP 2. Houd de rolstoel rechtop met een hand. 

STAP 3. Met de andere hand verwijdert u de oude wielen van de rolstoel door 
in het midden van de as te drukken.  

STAP 4. Verwijder de bestaande assen van uw oude wielen. U kunt deze 
hergebruiken of nieuwe assen in uw Loopwheels™ zetten. 

STAP 5. Druk in ieder Loopwheel een as, vanaf de buitenkant van het wiel. 

NL Loopwheels™ quick-release assen

Onze assen zijn “quick-release”: door een druk op de knop met het 
Loopwheels™ logo ontkoppelt de as.

U kunt de lengte van de as wat aanpassen door de moer te draaien: 

STAP 1: Verwijder de as uit het wiel.  
STAP 2: Pak de as bij het vlakke stuk om de as stil te houden.  
STAP 3: Draai de moer met een sleutel: met de klok mee om de as korter te 
maken of tegen de klok in om de as langer te maken. U kunt de as maximaal 8 
mm bijstellen.

6 Loopwheels™ MONTEREN OP UW ROLSTOEL

6.1 Veiligheidsinformatie 

Risico vanwege een verkeerde maat Loopwheels™ op uw rolstoel 
De maat van de Loopwheels™ moet overeenkomen met de specificaties 
van uw rolstoel voor een veilig gebruik.  
– Kies de juiste diameter wielen voor uw rolstoel. 
– Kies Loopwheels™ met dezelfde as diameter als het asgat van uw rolstoel.

Risico op ernstige verwondingen door het omvallen van de rolstoel  
– Verzeker u er altijd van dat de verwijderbare assen goed zijn vergrendeld 
wanneer u een wiel heeft geplaatst. 

Risico op ernstige verwondingen door het omvallen van de rolstoel 
– Loopwheels™ hebben ruimte nodig voor de vering. Een spatbord o.i.d. 
moet minimaal 30mm boven het wiel gemonteerd zijn. Anders bestaat de 
mogelijkheid dat de draaiende wielen de rand raken en plots afremmen.  
– Controleer dat er een vrije ruimte van minimaal 30mm boven de band is.

NEDERLANDSNEDERLANDS
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NLSTAP 10: Plaats de wielen op de rolstoel. 

STAP 11: Controleer of de assen goed vergrendeld zitten in de asgaten van de 
rolstoel. 

STAP 12: Controleer of de remmen nog in de juiste positie staan. Wanneer 
de rolstoel niet meer op de rem gezet kan worden, neem contact op met de 
leverancier van uw rolstoel of uw therapeut om de remmen juist af te stellen.  

6.5 Loopwheels™ monteren en verwijderen

Loopwheels™ plaatsen 

STAP 1. Haal de rem van de wielen.

STAP 2. Houd met een hand de rolstoel recht.

STAP 3. Houd met de andere hand het wiel vast bij de naaf. 

STAP 4. Druk met uw duim op de knop van de as en houd deze ingedrukt. 

STAP 5. Steek de as in het asgat van de rolstoel en druk door tot hij niet verder 
gaat.

– Verzeker u ervan dat de verwijderbare assen altijd goed vergrendeld 
zitten wanneer u een wiel heeft verwisseld. 

Loopwheels™ verwijderen

STAP 1. Haal de rem van de wielen.

STAP 2. Houd met een hand de rolstoel recht.

STAP 3. Houd met de andere hand het wiel vast bij de naaf.

STAP 4. Druk met uw duim op de knop van de as en houd deze ingedrukt.

STAP 5. Neem het wiel met de as uit het asgat. 

STAP 6. Laat de knop los en controleer of de as vergrendeld zit en het wiel niet 
los kan raken. 

NL STAP 6. Steek de as (met het wiel eraan) in het asgat van uw rolstoel. Eerst de 
ene zijde, dan de andere.

STAP 7: Draai het wiel langzaam om te controleren dat het wiel op geen enkele 
plaats tegen het frame van de rolstoel komt. We raden een minimale ruimte 
van 10mm aan tussen het wiel en uw rolstoel.

Wanneer er voldoende ruimte is rondom het wiel, ga verder met STAP 11. 

Wanneer er onvoldoende ruimte is of het wiel raakt de stoel, ga verder met 
STAP 8. 

STAP 8: Verwijder het wiel van de rolstoel en plaats een van de RVS 
afstandhouders op de as, tussen de rolstoel en het wiel. Hierdoor komt het wiel 
verder van de rolstoel af te staan. 

Herhaal STAP 7 en STAP 8 maximaal drie keer tot er voldoende ruimte is tussen 
het wiel en het frame van de rolstoel. 

Daarnaast moet er minimaal 30mm ruimte vrij zijn boven het wiel. 

STAP 9: Monteer de metalen sluitringen en schuif als laatste de rubberen 
sluitring op de Loopwheels™ as. 

NEDERLANDSNEDERLANDS



12 13

NL

8.2 Transport eines mit Loopwheels™ ausgestatteten Rollstuhls 
in einem Fahrzeug

Bauen Sie die Loopwheels™ von Ihrem Rollstuhl ab, um den Transport in 
einem Fahrzeug zu erleichtern. Richten Sie sich dazu nach den Anweisungen in 
Abschnitt 5 zum Abbauen und Einbauen von Loopwheels™.

9.2 Onderhoudsschema 

Voor een veilige en betrouwbare werking moet u regelmatig onderhoud uit 
(laten) voeren volgens onderstaand schema

Visuele controle  
1. Kijk of uw wielen geen losse onderdelen, scheurtjes of andere defecten 
 heeft.  
2. Wanneer u een defect ontdekt, laat uw wielen dan meteen controleren 
 door uw Loopwheels™ dealer of neem contact met ons op via  
 info@loopwheels.com (alleen mogelijk in het Engels).

Vervoer NOOIT een persoon in een rolstoel met Loopwheels™ in een 
voertuig. De wielen zijn hiervoor ongeschikt. De gebruiker van de rolstoel 
moet ALTIJD op een van de autostoelen gaan zitten en de veiligheidsgordel 
om. 

Sommige materialen vergaan na verloop van tijd. Rolstoelfabrikanten 
bevelen aan dat u uw rolstoel minimaal een maal per jaar laat nakijken 
door een gespecialiseerde dealer, en/of wanneer de rolstoel een lange 
periode niet gebruikt is. We adviseren uw Loopwheels™ ook na te laten 
kijken bij dit onderhoud.

Verwondingen of schade kan ontstaan door Loopwheels™, accessoires of 
andere onderdelen van de rolstoel tijdens een botsing of plotselinge stop. 
– Zorg dat uw rolstoel, Loopwheels™ en accessoires goed vastgezet zijn in 
het voertuig. 

8 TRANSPORT 9 ONDERHOUD

8.1 Veiligheidsinformatie 9.1 Veiligheidsinformatie

wekelijks maandelijks jaarlijks 

Visuele controle x

Controle van de Loopwheels™ veren x 

Controle van de rolstoel en wielen door een 
gespecialiseerde dealer 

x 

Bandenspanning controleren x

Controleer dat de Loopwheels™ nog goed op de 
rolstoel zitten en de assen goed vergrendeld zijn

x

Remmen controleren x

NL
7 Loopwheels™ GEBRUIKEN

7.1 Veiligheidsinformatie 

7.2 Remmen tijdens het rijden 

Tijdens het rijden kunt u remmen door met uw handen kracht uit te oefenen 
op de hoepels. 

1. Halten Sie die Greifringe und drücken Sie solange gleichmäßig mit beiden 
Händen, bis der Rollstuhl anhält.

7.3 Rijden en sturen met een rolstoel met Loopwheels™ 

U kunt een rolstoel voortbewegen en sturen met de hoepels. Loopwheels™ op 
uw rolstoel veranderen het gevoel van het rijden in vergelijking met rijden met 
gespaakte wielen. Voordat u gaat rijden zonder een begeleider, zorg ervoor 
dat u bekend bent met hoe de rolstoel aanvoelt en zich gedraagt met de 
Loopwheels™.

Risico op ongevallen 
Ongelijke bandenspanning kan een groot effect hebben op het rijgedrag. 
De druk moet in beide banden hetzelfde zijn.  
– Controleer de bandenspanning voor iedere rit. 

Risico op vallen met de rolstoel 
Het zwaartepunt van uw rolstoel kan door de montage van Loopwheels™ 
veranderen.  
– Zoek het kantelpunt van uw rolstoel en gebruik uw rolstoel met 
Loopwheels™ in het begin alleen met een begeleider.  
– Pas uw rijstijl aan.

Risico op beknelling  
Er kan een kleine ruimte zitten tussen de Loopwheels™ en de spatborden. 
U kunt uw vingers hier tussen klemmen. 
– Zorg ervoor dat u uw rolstoel altijd voortbeweegt met de hoepels.

Risico op het verbranden van uw handen  
Wanneer u een langere periode achter elkaar remt produceren de hoepels 
veel wrijvingswarmte.  
– Draag geschikte handschoenen. 

Risico op beknelling  
Er kan een kleine ruimte zitten tussen de Loopwheels™ en de rem. U kunt 
uw vingers hier tussen klemmen.  
– Zorg ervoor dat u uw rolstoel altijd voortbeweegt met de hoepels. 
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Zand en zeewater kunnen de lagers beschadigen en metalen delen kunnen 
roesten wanneer het oppervlak is beschadigd.  
– Stel uw Loopwheels™ alleen korte periodes bloot aan zand en zeewater, 
en maak de naaf telkens goed schoon als u naar het strand bent geweest. 

– Gebruik geen schuurmiddel, agressieve schoonmaakproducten of 
hogedrukreiniger om uw wielen te reinigen. Zuren, basen of oplosmiddelen 
zoals aceton of thinner mag u nooit gebruiken om uw wielen te reinigen.  
– Gebruik altijd niet schadelijke reinigingsmiddelen.

Voorkom beschadiging van uw Loopwheels™ tijdens opslag 
– Bewaar de wielen niet bij een warmtebron.  
– Leg geen andere spullen bovenop de wielen.  
– Bewaar de wielen binnen, in een droge omgeving. 

– Enkele van onderstaande acties moeten worden uitgevoerd door een 
gespecialiseerde dealer of de fabrikant, dit staat aangegeven. 

– Gebruik geen oplosmiddelen of keukenreinigers om plastic oppervlakken 
te reinigen. 

1. Maak de metalen delen schoon met een zachte, vochtige doek.  
2. Droog de naaf zorgvuldig met een doek na gebruik in de regen.  
3. Wanneer de wielen vies zijn, veeg het vuil er zo snel mogelijk af met een 
 vochtige doek en droog ze zorgvuldig.  
4. Plastic oppervlakken bij de veren kunnen worden gereinigd met een 
 zachte doek, mild schoonmaakmiddel en warm water.

10 PROBLEMEN OPLOSSEN 

10.1 Veiligheidsinformatie  

Gebreken kunnen ontstaan door dagelijks gebruik aanpassingen of 
veranderende eisen aan de wielen. Via onderstaande tabel kunt u gebreken 
identificeren en repareren. 

10.2 Identifizierung und Reparatur von Defekten 

Probleem Mogelijke oorzaak Actie

De rolstoel kan niet 
rechtdoor rijden

Ongelijke 
bandenspanning

Pas de bandenspanning aan, 
zie 5.1

Een of meerdere veren 
zijn gebroken 

Laat uw wiel repareren 
of vervangen door een 
gespecialiseerde dealer 

Wiellagers zijn vies of 
beschadigd 

Laat de lagers schoonmaken 
of vervangen door een 
gespecialiseerde dealer 

NLControle van de Loopwheels™ veren  
1. Controleer de veren op tekenen van slijtage, scheurtjes, loszittende delen 
 of andere defecten.  
2. Luister of u een klikkend geluid hoort wanneer de wielen draaien.  
3. Wanneer u een defect ontdekt, laat uw wielen dan meteen controleren 
 door uw Loopwheels™ dealer of neem contact met ons op via  
 info@loopwheels.com (alleen mogelijk in het Engels).

Bandenspanning controleren  
1. Controleer de bandenspanning – zie hoofstuk 5.1.  
2. Pomp de banden op tot de geadviseerde spanning.  
3. Controleer of de banden nog voldoende profiel hebben.  
4. Indien nodig, vervang de banden.

Controleer dat de Loopwheels™ nog goed op de rolstoel zitten en de assen 
goed vergrendeld zijn 
1. Trek aan het wiel om te controleren of de verwijderbare as nog goed 
 vergrendeld zit. Het wiel mag niet loskomen.  
2. Wanneer de Loopwheels™ niet goed vergrendelen, verwijder vuil en 
 aanslag van de as. Als het probleem niet is opgelost moeten de assen 
 door een gespecialiseerde dealer worden hersteld.

Remmen controleren

Binnenband repareren of vervangen  
1. Verwijder het wiel en laat de lucht uit de binnenband.  
2. Til een zijkant van de band van de velg met een fietsbandenlichter 
 Gebruik geen scherpe voorwerpen zoals een schroevendraaier. Deze 
 beschadigen de binnenband.  
3. Trek de binnenband uit de buitenband.  
4. Repareer de binnenband met een reparatiekit voor fietsen, of vervang de 
 binnenband indien nodig.  
5. Pomp de band een klein beetje op tot deze rond is.  
6. Steek het ventiel in het gat in de velg en stop de binnenband in de 
 buitenband. De binnenband moet zonder vouwen in de buitenband 
 zitten. 
7. Til de zijkant van de band weer over de rand van de velg. Begin dicht 
 bij de velg een gebruik een fietsbandenlichter. Controleer ondertussen of 
 de binnenband nergens klem komt te zitten tussen de buitenband en de 
 velg.  
8. Pomp de band op tot de aanbevolen spanning. Controleer of er geen 
 lucht ontsnapt uit de binnenband. 

9.3 Reinigen

Het regelmatig reinigen van uw Loopwheels™ zorgt voor een langere 
levensduur. U ziet loszittende delen of versleten onderdelen sneller en het 
zorgt voor minder weerstand van uw wielen. Voor een juiste en veilige werking 
moet u uw wielen even zorgvuldig behandelen als u de wielen van een ander 
voertuig behandelt.

De remmen moeten wellicht worden afgesteld nadat u uw achterwielen 
heeft vervangen door Loopwheels™. 

1. Controleer dat de remmen in de juiste positie staan. Dit is wanneer de 
 remschoen de band enkele milimeters indrukt wanneer u de rem op het 
 wiel zet. 

2. Als u ziet dat de rem niet in de juiste positie staat, laat een 
 gespecialiseerde dealer de rem afstellen. 

Controle na een zware botsing of klap

Loopwheels™ kunnen onzichtbare schade hebben opgelopen na een 
zware botsing of harde klap.  
– Het is essentieel om uw rolstoel en Loopwheels™ te laten controleren 
door een gespecialiseerde dealer na een zware botsing of harde klap. 

NL
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conformity.
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Registered company no: 06012537 

VAT registration: GB915 6852 07 

E-mail: info@loopwheels.com (alleen in het Engels mogelijk)

12.2 Omgevingsfactoren 

Stel de wielen niet bloot aan temperaturen onder -20 °C of boven 40 °C.  

12.3 Materialen

De volgende materialen zijn in de onderdelen van uw Loopwheels™ gebruikt:

Veren (“loops”) 
Samenstelling van glasvezel, carbonvezel en 
uitgeharde Epoxy hars 

Coating van de veren Polyolefin

Velg, naaf en velgconnectors Aluminium 

Lagers Staal / Aluminium

Bouten en moeren Staal 

Hoepel Aluminium1

Afstandhouders hoepel Polyamide (nylon)
   Bij standaard Loopwheels™ hoepels. Andere hoepels kunnen andere materialen 
bevatten. 
1

NL

De remmen hebben 
weinig grip of staan 
niet symmetrisch

Ongelijke 
bandenspanning 

Pas de bandenspanning aan, 
zie 5.1

Remmen incorrect 
afgesteld 

Stel de remmen af, win advies in 
bij een gespecialiseerde dealer 

Rolweerstand is erg 
hoog 

Bandenspanning is 
te laag

Pas de bandenspanning aan, 
zie 5.1

Loopwheels™ staan 
niet parallel

Zorg dat de wielen parallel 
staan, vraag advies bij uw 
gespecialiseerde dealer 

Het wiel maakt een 
klikkend geluid 

Een of meerdere 
veren zitten los of zijn 
gebroken

Laat uw wiel repareren 
of vervangen door een 
gespecialiseerde dealer 

11 NA GEBRUIK 

12 TECHNISCHE DATEN 

11.1 Opslag  

Voorkom beschadiging van uw Loopwheels™ tijdens opslag 
– Bewaar de wielen niet bij een warmtebron.  
– Leg geen andere spullen bovenop de wielen.  
– Bewaar de wielen binnen, in een droge omgeving. 

Als de wielen langer dan drie maanden in opslag hebben gestaan, raden 
we aan om de wielen te inspecteren zoals aangegeven in hoofdstuk 9 
(onderhoud).

11.2 Afvoeren 

Om uw Loopwheels™ op een juiste manier af te voeren, neem contact op met 
uw dealer of vraag dit na bij uw gemeente of milieustraat. Ben u bewust van 
het milieu en zorg dat uw Loopwheels™ juist worden afgevoerd volgens de 
lokaal geldende regels.

12.1 Afmetingen en gewicht 

Afmetingen en gewicht kunnen afwijken doordat er keuze is in hoepels en 
banden.

A  Wieldiameter
 24” / 540 mm (ETRTO 25-540 mm) 
25” / 559 mm (ETRTO 25-559 mm)

B 
 Wielbreedte op het breedste punt, 
zonder hoepel     

72mm

C  Wielbreedte bij de naaf 65mm

D  Breedte van lagers aan voorzijden 1.87” (46mm)

E  Gewicht, zonder band en hoepel
1.8 kg (24” diameter wiel) 
1.85 kg (25” diameter wiel)

F
Montage van hoepel  
(afstand tussen velg en hoepel)

11mm (smal) of 
19mm (breed) 

G  Maximale belasting 120 kg
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