
Loopwheels voor rolstoelen: 

Loopwheels in model Urban en 
Extreme

Korte handleiding

NL 

Hartelijk dank dat je hebt gekozen voor Loopwheels™. We wensen je 
veel plezier op je wielen.

Lees VOORDAT je dit product gaat gebruiken eerst de korte handleiding en 
de complete gebruiksaanwijzing voor je Loopwheels. 

Beide documenten staan op onze website  
https://loopwheels.com/technical/user-manual/.

Lees in onze gebruiksaanwijzing ook de informatie over veiligheid en 
onderhoud.  Het allerbelangrijkste: ga niet harder dan 25 km/u.

Dealers: Deze handleiding MOET aan de gebruiker van het product worden 
overhandigd.

Probeer NOOIT de lagers te vervangers zonder gericht advies via  
info@loopwheels.com, omdat onze lagers vast zitten in de wielen.
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1. Veiligheid
Het algemene advies voor rolstoelgebruik is van toepassing. Volg dit advies als je 
Loopwheels gebruikt voor je eigen persoonlijke veiligheid en die van anderen.

 

 WAARSCHUWING 

Bij hoge snelheid kun je de controle over je rolstoel kwijtraken en omvallen. 

–  Houd je aan de plaatselijke regels en adviezen voor snelheid en ga in elk geval 
niet sneller dan 25 km per uur. 

– Rij nergens tegenaan.

 

 WAARSCHUWING 

Risico van rijstijlen die ongeschikt zijn voor een omgeving  

- Op natte, losse of ongelijke ondergrond is sprake van slipgevaar.

 - Pas je snelheid en rijstijl altijd aan de omstandigheden aan (weer, oppervlak, 
persoonlijke mogelijkheden en ervaring).

 

 WAARSCHUWING 

Loopwheels™ zijn niet bestemd voor personenvervoer in een motorvoertuig  

- Niet overbrengen op een pasklaar gemaakte zitting van een ander voertuig.

 

 WAARSCHUWING 

Risico op ernstig letsel door onverwacht remmen van de wielen

 – Loopwheels™ mogen alleen worden gebruikt met een stijf spatbord boven de 
banden, als er een tussenruimte van 30 mm is tussen het spatbord en de band. 
Het risico bestaat dat de wielen tijdens het rijden het spatbord raken en zo zorgen 
voor onverwacht afremmen.  

- Controleer of er in alle situaties sprake is van 30 mm tussenruimte boven de 
band.

 

 LET OP 

Er is een risico dat vingers, armen of kleding in het bewegende wiel vast komen te 
zitten, tussen wiel en stoel of in bewegende onderdelen zoals de as.   

- Zorg er bij het aanbrengen en gebruiken van Loopwheels™ voor dat er niets 
beklemd raakt.

 

30 mm



2. Productidentificatie
Elk wiel heeft een uniek identificatienummer op de naaf om deze te kunnen 
traceren.

 

3. Componenten
3.1 Overzicht van componenten 

Loopwheels™ Urban en Loopwheels™ Extreme zijn wielen met geïntegreerde 
vering voor gebruik met handbewogen rolstoelen.

Elk wiel bestaat uit de volgende componenten:

Jouw wiel kan enigszins van de weergave afwijken, omdat elk Loopwheel aan de 
hand de specificaties in de bestelling afzonderlijk wordt gemaakt.

3.2 Lagers

De lagers zitten vast in de naaf van het wiel.

PROBEER DE LAGERS NOOIT ZELF TE VERWIJDEREN OF TE VERVANGEN! 

Vraag ons eerst om advies over de juiste werkwijze voordat je lagers van 
Loopwheels™ verwijdert. 

4. Accessoires
4.1 Banden 

Voor gebruik met Loopwheels™ worden pneumatisch banden aanbevolen, zoals 
Schwalbe® Marathon Plus. 

Het gebruik van massieve banden wordt NIET aangeraden: hierdoor komt de 
garantie te vervallen.

Voor Loopwheel Urban is bandmaat ETRTO 25-540 of 24 x 1,00 inch nodig. 

Voor Loopwheel Extreme is bandmaat ETRTO 47-507 of 24 x 1,75 inch nodig.

4.2 Afstandhouders 

Per Loopwheel leveren we 
2 roestvrijstalen en 1 rubber 
afstandhouders mee. Hiermee kun je 
de wielen bij montage op je rolstoel 
zo afstellen dat ze perfect lopen en 
helpt voorkomen dat de wielen de stoel 
raken. Afhankelijk van het model en de 
specificatie van je rolstoel, kan het zijn 
dat je geen afstandhouders nodig hebt.

Velg Naaf

Lager

Velgverbinding

Afstandhouder 
voor hoepel

Hoepel

Veer

Band

Identificatienummer

Metalen 
afstandhouders

Rubber 
afstandhouders



5. Loopwheels™ op je rolstoel aanbrengen
5.1 Wielvlucht 

Wielvlucht is de hoek of helling waaronder de wielen aan de stoel zijn 
gemonteerd. Elke extra graad wielvlucht voegt aan weerskanten van de stoel 1 
cm aan de breedte van de stoel toe. Maar een grotere wielvlucht zorgt voor meer 
stabiliteit, beter draaien en meer ruimte voor je handen. Tot op zekere hoogte is 
dit een persoonlijke keuze. MAAR:

•  We raden een optimale wielvlucht aan van 6 tot 8 graden voor 
Loopwheels™ Urban en Extreme.

•  Loopwheels™ mogen niet met een wielvlucht van meer dan 12 graden 
worden gemonteerd. 

5.2 Loopwheels™ pasklaar maken voor het eerste gebruik 

Opmerking: om de oude wielen te verwijderen en Loopwheels™ aan te brengen, 
moet je ergens anders zitten dan in je rolstoel! 

STAP 1. Maak de remmen los. 

STAP 2. Houd de rolstoel met één hand rechtop. 

STAP 3. Haal met de andere hand de oude wielen van je rolstoel door het midden 
van de as in te drukken. 

STAP 4. Verwijder de bestaande assen uit de oude wielen.  Je kunt deze als je wilt 
hergebruiken of nieuwe assen gebruiken voor je Loopwheels™. 

STAP 5: Druk vanaf de buitenkant een as in elk Loopwheel™.

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

STAP 7: Draai het wiel langzaam om te zien het Loopwheel™ aanloopt of ergens 
het frame van de stoel raakt. We raden op alle punten een minimale vrije ruimte 
aan van 10 mm.

Bovendien moet er boven een wiel een afstand zijn van en minste 30 mm.

 

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. 

10mm

30 mm



STAP 8: Verwijder het Loopwheel van de stoel, plaats een van de stalen 
afstandhouders op de as van de BINNENkant van het wiel. Hierdoor komt het 
Loopwheel verder van de rolstoel af te staan. 

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

STAP 9: Borg de stalen afstandhouders door de rubber sluitring op de as het het 
Loopwheel™ te schuiven.

STAP 10: Zet de wielen weer aan de stoel. 

STAP 11: Controleer of de uitneembare assen helemaal binnen de asbehuizing 
van de rolstoel vallen. 

STAP 12: Controleer of de remmen nog goed contact maken met de band. Als 
dat niet het geval is, vraag dan bij de leverancier van je rolstoel of je therapeut om 
de remmen te stellen.

5.3 Loopwheels™ van je rolstoel af halen

STAP 1. Maak de remmen los. 

STAP 2. Houd de rolstoel met één hand rechtop. 

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

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

STAP 5. Trek de as uit de asbehuizing van de rolstoel.

6. Onderhoudsschema
Voer met het oog op veilige en betrouwbare werking regelmatig de volgende 
controles en onderhoudswerkzaamheden uit, of laat dit door iemand anders doen. 

Wekelijks Maandelijks Jaarlijks

Visuele controle X

Bekijk de veren van de 
Loopwheels op schade en 
luister of er een verandering 
in geluid is

X

Controleer of de hoepels 
niet onafhankelijk van de 
velg werken

X

Laat de rolstoel en de 
wielen controleren door een 
specialistische dealer

X

Controleer de 
bandenspanning

X

Controleer of de 
Loopwheels™ goed zijn 
geplaatst en of de assen zijn 
geborgd

X

Controleer de 
parkeerremmen

X

Metalen 
afstandhouders

Rubber 
afstandhouders



Visuele controle

1.  Onderzoek de wielen eenmaal pre week op los zittende onderdelen, barsten 
en andere tekenen van slijtage.  

Controleer de veren van de Loopwheels™  

1. Controleer de veren op tekenen van schade, barsten, losheid en andere 
defecten. 

2. Luister naar draaiende wielen: zijn er nieuwe klik- of kraakgeluiden? 

Als er iets anders is dan normaal, laat de wielen dan meteen nakijken door de 
Loopwheels™-dealer of stuur een bericht naar contact info@loopwheels.com. 

© 2021 Jelly Products Ltd. Alle rechten voorbehouden. Herpublicatie, verveelvoudiging of bewerking van (delen) van dit document zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jelly Products Ltd. is 
verboden.
De naam Loopwheels™ en het Loopwheels™-logo zijn geregistreerde handelsmerken in het eigendom van Jelly Products Ltd.

De informatie in deze korte handleiding kan zonder kennisgeving worden aangepast. Raadpleeg onze handleiding via https://loopwheels.com/technical/user-manual/ 
voor meer productinformatie over Loopwheels en het oplossen van problemen.

Dit product voldoet aan de Europese richtlijn 93/42/EEG inzake medische hulpmiddelen. De introductiedatum van dit product staat vermeld in de CE-
conformiteitsverklaring.
Dit product is beoordeeld op conformiteit met relevante wetgeving in het Verenigd Koninkrijk en de fabrikant is geregistreerd bij de regelgevende instantie MHRA voor 
geneesmiddelen en producten voor gezondheidszorg in het VK.
Fabrikant: Jelly Products Ltd. Unit 202 Boughton Industrial Estate, Newark, Nottinghamshire, NG22 9LD, GB.
Geregistreerd onder nummer: 06012537 
Btw-nummer: GB915 6852 07 
E-mailadres: info@loopwheels.com

Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen voor de volledige 
veiligheids- en onderhoudsinformatie. Deze documenten  
zijn te vinden op onze website via  
https://loopwheels.com/technical/user-manual/.

Veel plezier als je op pad gaat met je Loopwheels™!


