
Loopwheels for rullestoler: 

Loopwheels Urban og Extreme

Hurtigguide

NOR 

Takk for at du valgte Loopwheels™. Vi håper du får mye moro med 
hjulene dine.

FØR du tar i bruk produktet må du lese denne hurtigguiden OG gjøre deg 
kjent med bruksanvisningen for Loopwheels 

Du finner disse dokumentene på nettstedet www.sunrisemedical.no

Les sikkerhets- og vedlikeholdsinformasjonen i brukerveiledningen.  
Du må være spesielt oppmerksom på fartsgrensen på 25 km/t.

Forhandlere: Denne bruksanvisningen SKAL leveres til brukeren av 
produktet.

IKKE bytt ut lager uten å ha fått tekniske råd fra Sunrise Medical ettersom lagrene er festet til hjulene.
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1. Sikkerhet
Generelle sikkerhetsråd for bruk av rullestol. Følg disse rådene for å ta vare på 
deg selv og andre når du bruker Loopwheels.

 

 ADVARSEL 

Ved for høy fart kan du miste kontrollen over rullestolen og velte. 

–  Ikke kjør fortere enn fartsgrensen på det stedet du befinner deg. Kjør aldri 
fortere enn 25 km/t. 

– Unngå kollisjoner generelt.

 

 ADVARSEL 

Risiko knyttet til kjøring som ikke passer til forholdene  

– Det foreligger en risiko for å skli på vått underlag, grus og ujevne underlag.

 – Husk å tilpasse farten og kjørestilen etter forholdene (vær, føre, individuelle 
ferdigheter og erfaringer).

 

 ADVARSEL 

Loopwheels™ skal ikke brukes under passasjertransport i et motorkjøretøy.  

– Overfør personen til et fastmontert festet sete eller bruk standard godkjente 
drivhjul.

 

 ADVARSEL 

Det kan oppstå alvorlige skader ved uforutsett bremsing av hjulene.

 – Loopwheels™ skal ikke brukes i kombinasjon med en stiv skjerm over 
dekkene med mindre det er minst 30 mm mellom skjermen og dekket. Hvis 
avstanden er mindre, kan dekkene berøre skjermen, noe som kan føre til plutselig 
oppbremsing.  

– Kontroller at skjermen er minst 30 mm over dekket til enhver tid.

 

 FORSIKTIG 

Fingre, armer eller klær kan komme borti hjulet eller akslingen mens rullestolen er 
i bevegelse.   

– Hold Loopwheels™ fri for saker og ting når hjulene monteres og når rullestolen 
er i bruk.

 

30mm



2. Produktidentifikasjon
Hvert av hjulene har et unikt identifikasjonsnummer på navet slik at det kan 
spores.

 

3. Deler
3.1 Deleoversikt 

Loopwheels™ Urban og Loopwheels™ Extreme er hjul med integrert demping til 
bruk på rullestoler.

Hvert av hjulene har følgende deler:

Hjulet ditt kan ha andre spesifikasjoner enn det som er vist i tabellen, fordi hvert 
enkelt Loopwheel blir produsert individuelt etter avtale.

3.2 Merknad til lager

Lagrene er montert og festet inne i hjulnavet.

IKKE FJERN ELLER BYTT UT LAGRENE SELV! 

Ta kontakt med oss hvis du vil fjerne lagrene fra Loopwheels™. 

4. Tilbehør
4.1 Dekk 

Vi anbefaler at du bruker luftfylte dekk, som for eksempel Schwalbe® Marathon 
Plus, på Loopwheels™. 

Vi anbefaler IKKE at du bruker kompakte: Bruk av slike dekk gjør garantien 
ugyldig.

Til Loopwheel Urban trenger du dekkstørrelse ETRTO 25-540 eller  
24 x 1,00 tommer 

Til Loopwheel Extreme trenger du dekkstørrelse ETRTO 47-507 eller  
24 x 1,75 tommer

4.2 Avstandsstykker 

Vi leverer to avstandsstykker i rustfritt 
stål og ett avstandsstykke i gummi 
sammen med hvert Loopwheel. Disse 
avstandsstykkene brukes for å feste 
hjulene godt til rullestolen og forhindre 
at hjulene berører rullestolen. Det er 
ikke sikkert at det er nødvendig å bruke 
disse, men dette er avhengig av ha slags 
rullestolmodell du bruker.

Felg Nav

Lager

Felgtilkobling

Avstandsskive 
drivring

Drivring

Fjær

Dekk

Identifikasjonsnummer

Avstandsskiver 
i metall

Avstandsskiver 
gummi



5. Montere Loopwheels™ på rullestolen din.
5.1 Camber 

Camber er vinkelen eller hellingen mellom hjulene og rullestolen din. En ekstra 
cambergrad legger én ekstra cm til bredden på hver side av rullestolen. Jo større 
camber-vinkel, desto bedre stabilitet, lettere å snu og mer plass til hendene dine. 
Dette er også et spørsmål om smak og behag. MEN:

•  Vi rekommanderer generelt å velge en så liten camber som mulig. For 
best mulig svingegenskaper med et elektrisk drivaggregat kan camber 
mellom 6 og 8 grader velges for Urban og Extreme.

•  Loopwheels™ skal aldri monteres ved camber med enn 12 grader.

5.2 Montere Loopwheels™ for første gang på rullestolen 

Merk: Du kan ikke sitte i rullestolen din når du fjerner de gamle hjulene og 
monterer de nye Loopwheels™! 

TRINN 1. Løsne bremsene. 

TRINN 2. Løft rullestolen i bakkant med en hånd.

TRINN 3. Fjern de gamle hjulene fra rullestolen ved å presse i senter av akslingen 
med den andre hånden. 

TRINN 4. Fjern de eksisterende akslingene fra de gamle hjulene.  Du kan enten 
bruke disse på nytt, eller montere nye akslinger sammen med Loopwheels™. 

TRINN 5. Plasser én aksling i hvert Loopwheel™ utenfra og inn på hjulet.

TRINN 6. Plasser akslingen (med det monterte hjulet) i hjulhylsen på rullestolen 
én side om gangen.  

TRINN 7. Snurr sakte på hjulet for å sjekke at ingen deler av Loopwheel™ berører 
eller gnisser mot rullestolrammen. Vi anbefaler en klaring på minimum 10 mm 
over alt.

Husk at det også må være minst 30 mm fri bevegelse over hjulet.

 

Hvis avstanden er riktig, kan du gå til TRINN 11. 

Hvis en del av hjulet berører rullestolen, eller du ikke har nok klaring, må du gå til 
TRINN 8. 

10mm

30mm



TRINN 8. Fjern Loopwheel fra rullestolen og plasser en av avstandsskivene i stål 
innpå akslingen fra innsiden av hjulet. Denne avstandsskiven flytter Loopwheel 
lengre vekk fra rammen av rullestolen. 

Gjenta Trinn 7 og 8 – maksimalt tre ganger – til du får riktig klaring mellom hjulet 
og rullestolen.

TRINN 9. Fest avstandsskivene i stål ved å tre gummiringen inn på  
Loopwheel™-akslingen.

TRINN 10. Monter deretter hjulene på rullestolen. 

TRINN 11. Kontroller at de avtakbare akslingene er godt festet i hjulhylsene på 
rullestolen. 

TRINN 12. Kontroller at bremsene fortsatt låser som de skal mot hjulet. Hvis de 
ikke gjør det, kontakt hjelpemiddelsentralen din for hjelp med justering.

5.3  Fjerne Loopwheels™ fra rullestolen

TRINN 1. Løsne bremsene. 

TRINN 2. Løft rullestolen i bakkant med en hånd.

TRINN 3. Hold hjulet i hjulnavet med den andre hånden. 

TRINN 4. Trykk inn akslingsknappen og hold den inne med tommelen. 

TRINN 5. Trekk akslingen ut fra hjulhylsen.

6. Vedlikeholdsoversikt
Husk å kontrollere og vedlikeholde hjulene regelmessig slik at du trygt kan kjøre 
uten problemer. Du kan også be noen om hjelp til å sjekke følgende: 

Ukentlig Månedlig Årlig

Visuell kontroll X

Kontroller Loopwheel-
fjæringen visuelt og lytt for 
å høre om de lager uvanlige 
lyder

X

Kontroller at drivringene 
sitter godt festet på felgen

X

Få forhandleren til å 
kontrollere rullestolen og 
hjulene

X

Sjekk dekktrykket X

Kontroller at Loopwheels™ 
er riktig plassert og at 
akslingene er godt festet

X

Kontroller bremsene X

Avstandsskiver 
i metall

Avstandsskiver 
gummi



Visuell kontroll

1.  Se etter løse deler, sprekker og andre tegn på slitasje i dekkene hver uke.  

Kontroller fjæringen i Loopwheels™  

1. Se etter slitasje, sprekker, festeproblemer og andre defekter i fjæringen. 

2. Lytt til hjulene og kontroller at de ikke klikker eller knaker når de går rundt. 

Hvis du synes noe ikke er som det skal, må du be om at hjelpemiddelsentralen 
din kontrollerer hjulene. Du kan også kontakte Sunrise Medical.

© 2021 Jelly Products Ltd Alle rettigheter er forbeholdt. Videre publisering, kopiering eller endringer i denne informasjonen er forbudt uten skriftlig tillatelse fra Jelly Products Ltd.
Navnet Loopwheels™ og Loopwheels™-logoen er registrerte varemerker eid av Jelly Products Ltd.

Informasjonen i denne hurtigguiden kan endres uten forvarsel. Du finner mer informasjon om Loopwheels og tips til problemløsning på  
https://loopwheels.com/technical/user-manual/

Dette produktet oppfyller kravene i EU-direktiv 93/42/EEC om medisinsk utstyr. Lanseringsdatoen for produktet er oppført i CE-samsvarserklæringen.
Dette produktet har blitt vurdert til å samsvare med relevant britisk lovgivning, og produsenten er registrert hos «Medicines and Healthcare products Regulatory 
Authority» (MHRA).
Produsent: Jelly Products Ltd. Unit 202 Boughton Industrial Estate, Newark, Nottinghamshire, NG22 9LD, Storbritannia.
Bedriftens registreringsnr.: 06012537 
VAT-nummer: GB915 6852 07 
E-post: info@loopwheels.com

Du finner all sikkerhets- og vedlikeholdinformasjon 
i bruksanvisningen. Disse finner du på nettstedet  
www.sunrisemedical.no

Nå er det bare å komme seg ut med de nye Loopwheels™!


