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Inhoud

Daarnaast vindt u in deze handleiding aanwijzingen die u bij de 
montage en het gebruik van de 
KidWalk/KidWalk II ondersteunen.

Neem bij vragen of wanneer u hulp nodig heeft contact op met uw 
dealer. U kunt ook rechtstreeks met ons contact opnemen via:

1-800-827-8263.

Deze gebruiksaanwijzing is als volgt opgebouwd:

Beschrijving Pagina

**Aanwijzing:  Lees voor de  
montage en het gebruik van de 
KidWalk/KidWalk II aandachtig 
alle instructies en aanwijzingen 
door.**

Algemene aanwijzingen 4
Gebruiksdoel/gebruiksbeperking 4
Onderhoud 4
Reiniging 5
Scholing 5
Kwaliteit 5

Afbeelding product 6
Technische gegevens 6
Onderdelenlijst 7
Montagehandleiding 8
Maat opnemen en eerste instelling 11
Eerste aanpassingen 13
Positionering van de gebruiker 15
De gebruiker uit het systeem helpen 17
Transport en opslag 17
Accessoires 18
Garantie 26

KidWalk/KidWalk II3



Algemene aanwijzingen

 **Aanwijzing:  Lees a.u.b. voor de montage en het gebruik van de 
KidWalk/KidWalk II alle instructies en aanwijzin-
gen aandachtig door.**

Het product moet door een ervaren arts of technicus worden aangepast. Dit 
document bevat belangrijke informatie die aan de gebruiker bij de overdracht 
moet worden meegedeeld.
Controleer voor het bepalen van de juiste positionering van de KidWalk/KidWalk II 
of de gebruiker op de zitting zit en zijn voeten voldoende contact met de ondergrond 
maken, zodat normaal lopen mogelijk is.

Gebruiksdoel/gebruiksbeperking
Gebruiksdoel
Het systeem KidWalk en KidWalk II van Prime Engineering, Inc. biedt de gebruiker 
mobiliteit. De gebruiker kan met het systeem de eigen omgeving zelfstandig en met 
vrije handen te verkennen. Het systeem brengt dan ook veel voordelen met zich 
mee.
Het product biedt al in een vroeg stadium ondersteuning van de looptraining bij ziek-
ten of bij gevolgen van verwondingen die gepaard gaan met een stoornis van het 
bewegingsapparaat en een gelijktijdige coördinatie-/evenwichtsstoornis.
Diagnoses voor het gebruik van de KidWalk zijn bijv. celebrale parese, spierdystro-
fie, dwarsleasie, spinale spieratrofie, downsyndroom, spina bifida en nog veel meer. 
De indicatie voor de KidWalk is niet tot deze diagnoses beperkt. Contra-indicaties 
zijn niet bekend.
Het product is geschikt voor hergebruik. 
Gebruiksbeperking
• Gebruik het product uitsluitend op een vlakke ondergrond.
• De KidWalk beschikt over een zithoogte van 9 – 22 inch (23 – 56 cm). Het ge-

wicht van de gebruiker mag maximaal 65 pond (29,5 kg) bedragen.
• De KidWalk II beschikt over een zithoogte van 15 – 28 inch (38 – 71 cm). Het 

gewicht van de gebruiker mag maximaal 90 pond (40 kg) bedragen.
• Gebruikslocatie: voornamelijk binnen. Gebruik het systeem buiten uitsluitend on-

der toezicht, bij een vlakke ondergrond op een veilig terrein (tuin, binnenplaats, 
speeltuin, etc.)

Onderhoud
Voor elk gebruik (o.a. bij hergebruik):
Voer een visuele controle uit en controleer het systeem op schroeven en moeren die 
los zitten of versleten zijn.
Houd de beweegbare onderdelen vrij van vuil en roest, zodat ze vrij kunnen bewe-
gen.
Alle onderdelen van textiel moeten met de hand worden gewassen. Gebruik hiervoor 
een mild wasmiddel en water. Laat het product vervolgens aan de lucht drogen.
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Jaarlijks:
De verbindingsonderdelen van het product moeten door een hiervoor gekwalificeer-
de en bevoegde technicus correct worden vastgezet.
Het product is ontworpen voor een gemiddelde levensduur van ca. vijf jaar. Om 
ervoor te zorgen dat het product zo lang mogelijk meegaat, moeten de in deze ge-
bruiksaanwijzing beschreven aanwijzingen en maatregelen worden opgevolgd en 
uitgevoerd.

Reiniging
De stof van de zitting en kussentjes kan met een neutraal schoonmaakmiddel en 
warm water, een neutraal desinfectiemiddel en/of een wegwerpdoekje worden ge-
reinigd.
Gebruik geen reinigingsmiddelen met alcohol of fenol.
De stabiele componenten van het product kunnen met in de handel verkrijgbare 
schoonmaakmiddelen en een zachte doek worden gereinigd.
Plaats het product in een droge omgeving wanneer het niet gebruikt wordt.

Scholing
Wanneer u extra scholing wat betreft de montage en het gebruik van de KidWalk/
KidWalk II wenst, kunt u contact opnemen met uw geautoriseerde dealer of Prime 
Engineering, Inc. De contactgegevens vindt u in deze gebruiksaanwijzing.

Kwaliteit
Overeenkomstig onze bedrijfsrichtlijn, die gericht is op continue verbetering, behou-
den wij ons het recht voor om de opbouw van onze producten aan te passen, zonder 
dit vooraf bekend te maken.
Alle rechten voorbehouden.

 VOORZICHTIG
• De antikiepsteun moet correct aan de grote wielen worden aangepast.
• Wanneer de gebruiker zich in het systeem bevindt, moeten de riemen gesloten 

blijven.
• De vergrendelingsbout voor de bevestiging van de opnamezuil moet vergrendeld 

zijn.
• De parkeerremmen moeten correct aan de grote wielen worden aangepast.
• Alle stelknoppen moeten vastgedraaid zijn.
• Stel het systeem ter hoogte van de heup niet te nauw in.
• Laat de gebruiker van de KidWalk/KidWalk II nooit zonder toezicht wanneer deze 

zich in het loophulpmiddel bevindt.
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KidWalk/KidWalk II
Afbeelding product

Afbeelding van de KidWalk/KidWalk II met optionele omsluitende thoraxpelotte

Technische gegevens
Maat 1 Maat 2

Leeftijd 1 – 7 jaar 5 – 12 jaar
Max. gewicht gebruiker 29,5 kg 40 kg
Zithoogte – binnenbeenlengte 23 – 56 cm 38 – 71 cm
Heupbreedte 14 – 23,5 cm 18 – 29 cm
Rompbreedte 16,5 – 25,5 cm 22 – 37 cm
Okselhoogte 24,5 – 41 cm 30 – 56 cm
Rompdiepte, standaard 10,2 – 16,5 cm 14 – 21,6 cm
Heupdiepte, standaard 8,9 – 15,2 cm 12,7 – 17,8 cm
Breedte frame 60 cm 68,8 cm
Lengte frame 67,5 cm 80 cm
Hoogte opnamezuil 82,5 cm 93 cm
Totale lengte 82,5 – 87,5 cm 90 – 95 cm
Wielen 50 cm (20") 60 cm (24")
Wieltjes 10 cm (4") 12,5 cm (5")
Productgewicht:  vanaf 18 kg vanaf 18 kg

KidWalk/KidWalk II 6

Afbeelding product



Onderdelenlijst

De KidWalk/KidWalk II wordt voorgemonteerd en  
 in een kartonnen verzenddoos geleverd.

De verpakking bevat: 

Aantal Beschrijving
1 basisframe
1 opnamezuil
2 wielen
2* assen
2* asafstandsringen
*De assen en asafstandsringen bevinden zich in een afgesloten plastic zakje

Optioneel leverbare producten:
Er bevinden zich eventueel overige, optioneel verkrijgbare artikelen in de verpakking. Controleer 
aan de hand van alle optionele geleverde componenten en de bijbehorende gebruiksaanwijzin-
gen of de levering correct is.

Aanduiding van de componenten

Opnamezuil

Hoogteverstellings-/ 
ontgrendelings- 
greep

Fijnafstellingsgreep

Draaiknop voor  
hoekverstelling

Parkeerrem

Lichtgevende 
zwenkwieltjes

Hoofdkussentje

Omsluitende 
thoraxpelotte 

Voorste thoraxpelot-
ten opklapbaar

Zelfcentrerende 
bekkengeleidingen

Zitting

Wiel 

Antikiepsteun

Asopnamepunten 
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Montagehandleiding

B

A D

C

Wanneer de volgende aanwijzingen in acht 
genomen worden, is de montage en instelling 
van de KidWalk/KidWalk II eenvoudig en 
ongecompliceerd.

Begin als volgt:
Neem de volgende systeemonderdelen en 
componenten uit de geopende doos en bepaal 
wat wat is:
A Basisframe met antikiepsteun
B  Opnamezuil met zelfcentrerende bekken-

geleiding
C Wielen (2)
D Zakje met assen en afstandsringen
• Optionele accessoires (afhankelijk van de 

bestelling)

Afb. 1

Montage:
• Plaats het basisframe (zoals weergegeven 

op afb. 1) op een vlakke ondergrond.

Dieperlig-
gende 
zijde  
van  
het 
wiel

Aspen  
(knopuiteinde)

Afb. 2

Wielaf-
standsring
 

• Neem de assen en de asafstandsringen uit 
het plastic zakje. Plaats de as aan de zij-
de met het dieperliggende lager in het wiel 
(afb. 2). Druk hierbij de knop aan het uitein-
de van de as in, zodat de as compleet door 
het wiellager kan worden gestoken. Plaats 
zoals op afb. 2 wordt weergegeven aan de 
achterzijde van het wiel een afstandsring 
op de as. Houd de knop aan de as hierbij 
ingedrukt.

Wielop-
name

Afb. 3

• Steek het wiel met de steekas in de middel-
ste positie van de wielopnames op het ba-
sisframe (afb. 3). Herhaal deze handeling 
aan de andere zijde. 

Aanwijzing: Gebruik voor de eerste instel-
ling altijd het middelste gaatje.

Bij levering zijn de parkeerrem en de anti-
kiepsteun ingesteld in de middelste aspo-
sitie.
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Opnamezuil 
borgpen

Geleidingspennnen

Afb. 4

• Trek de borgpen voor de opnamezuil aan 
de achterzijde van het basisframe naar bui-
ten en draai een kwart slag, zodat hij vast-
gezet wordt (afb. 4).

• Plaats de opnamezuil op de geleidings-
pennen op het basisframe (afb. 5). Draai 
de borgpen zo dat deze in de opname-
zuil vastklikt. Controleer of de ontgren-
delingspen compleet is vergrendeld en de 
opnamezuil stevig met het basisframe is 
verbonden. Wanneer de opnamezuil van 
het basisframe kan worden losgetild, moet 
de borgpen verder worden gedraaid, totdat 
deze in de opnamezuil vastklikt. 

Basisframe

Opnamezuil

Afb. 5

Aanwijzing: Let op dat de opnamezuil altijd 
stevig aan het basisframe is bevestigd.

Aanwijzing:
De KidWalk/KidWalk II mag uitsluitend 
met antikiepsteun en zitting worden ge-
bruikt. Verwijder de antikiepsteun NIET. Ge-
bruik het systeem bovendien nooit zonder 
antikiepsteun en zitting.

Montage van optionele accessoires:

Aanwijzing: Indien u optionele accessoires hebt ontvangen die niet in deze gebruiks-
aanwijzing worden genoemd, vindt u aanwijzingen voor de montage en het gebruik 
in de gebruiksaanwijzingen die met de betreffende artikelen worden meegeleverd.

Omsluitende 
thoraxpelotte

Verlengingsbuis

Stelschroeven

Opnamebuis

Afb. 6

Omsluitende thoraxpelotte
• Schuif de verlengingsbuis door de betref-

fende opname aan de omsluitende thorax-
pelotte (afb. 6).

• Schuif vervolgens de verlengingsbuis in 
het bovenste uiteinde van de opnamebuis. 
Stel de kussentjes op de passende hoogte 
in en draai beide stelschroeven vast (afb. 
6).
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Hoogtestel-
schroef

Afb. 7

Hoofdsteun
• Steek de hoofdsteun in de uitbreidings-

buis. Het kussentje moet naar voren wij-
zen. Draai vervolgens de stelschroef vast 
(afb. 7).

Eruit trekken

Knop "A"Knop "B"

Afb. 8

Zwenkwieltjes 
(niet verkrijgbaar voor KidWalk II)
• Verwijder de antikiepsteunsarmen van het 

basisframe. Druk hiervoor de drukknop "A" 
voor het instellen van de positie in (afb. 8) 
en trek de antikiepsteun er zo ver mogelijk 
uit. Druk vervolgens knop "B" aan het ein-
de van de antikiepsteun in en laat de arm 
geheel uit het basisframe glijden.

Knop "A"

Inschuiven

Knop "B"

Afb. 9

• Druk de knop "B" aan de zwenkwieltjes in 
en schuif in de opnamevoorziening van 
de antikiepsteunopname (afb. 9). Druk de 
knop "A" in en schuif de buis naar achte-
ren, totdat de knop in het middelste gaatje 
van de antikiepsteunopname vastklikt.

**Aanwijzing:  Gebruik de KidWalk/KidWalk II uitsluitend met de bijbehorende 
antikiepsteun of de zwenkwieltjes. Plaats de antikiepsteun altijd 
terug in het frame wanneer de zwenkwieltjes niet meer worden 
gebruikt.** (Zwenkwieltjes zijn niet voor de KidWalk II verkrijg-
baar.)
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Maat opnemen en eerste instelling

Maat opnemen:
De volgende lichaamsmaten moeten worden 
opgenomen en genoteerd worden. Dit is nood-
zakelijk voor een juiste instelling van de Kid-
Walk/KidWalk II.
• Kruishoogte __________ inch (cm)
• Heupbreedte __________ inch (cm)
• Borstbreedte __________ inch (cm)
• Hoogte borstkas* __________ inch (cm)
• Hoogte hoofd* __________ inch (cm)

Hoogteverstellings-/
ontgrendelings-
greep

Fijnafstellingsgreep

Afb. 10

Positie bij het plaatsnemen

*De maten van de hoogte van de borstkas en 
het hoofd moeten vanaf het bovenste uiteinde 
van het kruis worden gemeten. Deze maatge-
gevens zijn nodig om de voor de KidWalk/Ki-
dWalk II optioneel verkrijgbare omsluitende 
thoraxpelotte en/of het hoofdkussentje resp. 
de hoofdsteunen in te stellen.
KidWalk/KidWalk II eerste aanpassingen:
Zithoogte:
• Stel de zithoogte met de hoogteverstel-

lings-/ontgrendelingsgreep of de fijnafstel-
lingsgreep (afb. 10) in op 1 inch (2,5 cm) 
boven de gemeten kruishoogte.

• Om de zitting met behulp van de hoogte-
verstellings-/ontgrendelingsgreep omhoog 
te plaatsen, drukt u met een hand van bo-
ven op de opnamezuil en trekt u met de 
andere hand de hoogteverstellings-/ont-
grendelingsgreep naar boven.

• Om de zitting omhoog te plaatsen met 
de fijnafstelling steekt u uw hand door de 
fijnafstellingsgreep en trekt u het onderste 
deel van de greep naar boven (afb. 10). 
Elke keer dat u de fijnafstellingsgreep in 
elkaar drukt, beweegt de zitting zich een 
halve inch (1,3 cm) naar boven. 
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• Om de zitting te laten dalen drukt u sim-
pelweg de hoogteverstellings-/ontgrende-
lingsgreep licht naar beneden (afb. 10). 
Voor het laten dalen van de zitting langs 
de opnamezuil is slechts weinig kracht no-
dig. Druk de zitting niet te krachtig naar 
beneden. Zodra de hoogteverstellings-/
ontgrendelingsgreep niet verder naar be-
neden wordt gedrukt, blijft de zitting op de 
actuele hoogte. (De zitting kan niet naar 
beneden worden gezet wanneer deze met 
gewicht is belast.)

Overige artikelen:
Er moet op worden gelet dat alle pelotten wat 
hoogte en breedte betreft passend voor de 
gebruiker zijn ingesteld. Stel voor alle optione-
le artikelen de passende afmetingen voor de 
hoogte en de breedte in, in overeenstemming 
met de instructies van de gebruiksaanwijzing.
AANWIJZING: Stel alle in de diepte verstel-
bare kussentjes zo ver naar voren in, dat de 
gebruiker in het systeem past wanneer de 
kussentjes naar beneden worden geklapt.
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Eerste aanpassingen

Afb. 11

Aanpassing 
breedte Aanpassing 

diepteAfb. 12

Aanpas-
sing diepte

Aanpassing 
breedteAfb. 13

Bekkengeleiding
• Klap de voorste kussentjes van de bekken-

geleiding naar boven en buiten (afb. 11). 
Indien de KidWalk/KidWalk II bovendien 
boven met omsluitende thoraxpelotten is 
uitgerust, moeten deze ook naar boven en 
buiten worden geklapt.

• Stel de afstand tussen de bekkenkussen-
tjes via de draaiknop aan de buitenzijde 
van de bekkenkussentjes (links van de 
gebruiker, afb. 13) zo in, dat de gebruiker 
gemakkelijk tussen de kussentjes kan wor-
den geplaatst. Bij het draaien van de knop 
met de klok mee wordt de afstand tussen 
de kussentjes vergroot. Door de knop te-
gen de klok in te draaien wordt de afstand 
kleiner.

Omsluitende thoraxpelotten 
(optioneel artikel)
• Maak de draaiknoppen aan de achterzijde 

van de bovenste thoraxkussentjes los (afb. 
12). Schuif de kussentjes daarna zo ver 
mogelijk naar buiten, zodat de gebruiker 
er met zijn bovenlichaam tussendoor past. 
(Deze kussentjes worden nieuw ingesteld 
nadat de gebruiker in de KidWalk/Kid-
Walk II werd geplaatst.)

Aanwijzing: Draai de klapbare kussentjes 
voor het plaatsen van de gebruiker in het 
systeem naar voren en zet de stelknoppen 
vast, zodat de kussentjes tijdelijk in de po-
sitie blijven staan. 
Plaatsen van de gebruiker in de 
KidWalk/KidWalk II
• Trek eerst de parkeerremmen vast.
• Plaats vervolgens de gebruiker in het sys-

teem. Let er hierbij op dat de heupen zo 
ver mogelijk naar achteren in de KidWalk/
KidWalk II worden geschoven. Klap de 
voorste kussentjes naar beneden zodra 
de gebruiker achter op de zitting werd ge-
plaatst. Schuif vervolgens de voorste heup-
kussentjes in de richting van de gebruiker.
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Stop met schuiven zodra de kussentjes 
goed zitten en de heup van de gebruiker 
in de juiste positie wordt gehouden. Draai 
de draaiknop voor de aanpassing van de 
diepte weer stevig vast (afb.13).

Afb. 14

Aanpassing van de heupafstand
• Stel de afstand tussen de steunelementen 

in het heupbereik met de draaiknop aan de 
buitenzijde van de heupkussentjes zo in, 
dat de elementen precies op de heupen 
van de gebruiker aansluiten.

• Sluit de gespen en trek de riem stevig vast 
(afb. 14).

Aanwijzing: Plaats de heup van de gebrui-
ker zo ver mogelijk naar achteren. Hoe ver-
der de gebruiker achter op de zitting zit, 
des te beter.

Hoekinstelknop
Afb. 15

Hoek opnamezuil (instelbaar)

Op het moment dat de gebruiker in de Kid-
Walk/KidWalk II is geplaatst en alle steune-
lementen juist werden ingesteld, kan het nodig 
zijn om ook de hoek van de opnamezuil aan 
te passen. De opnamezuil van de KidWalk/
KidWalk II kan indien nodig naar voren of 
naar achteren worden gekanteld. Hierbij moet 
de opnamezuil in kleine stappen worden be-
wogen, om de positionering van de gebruiker 
te ondersteunen of het lopen te verbeteren.

Door de hoekinstelknop (afb. 15) met de klok 
mee te draaien, wordt de zuil naar voren ge-
kanteld. Door tegen de klok in te draaien, kan-
telt de zuil naar achteren.
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Positionering van de gebruiker

Bewegingsbereik

Stelschroeven

Afb. 16

Aanpassing zitdiepte
De zitting is vanaf fabriek aan de middelste as-
positie aan het frame aangepast. Schroef de 
twee stelschroeven los (afb. 16), indien de zit-
diepte moet worden aangepast. Schuif de zit-
ting naar wens naar voren of achteren en draai 
de schroeven weer vast.

Aanwijzing: Controleer of beide schroeven 
die de zitting op zijn plaats houden weer 
stevig vastgedraaid werden.

Asknop

Afb. 17

Wijziging van de wielpositie
Het grote wiel kan in drie verschillende posities 
gemonteerd worden. Om de positie te wijzigen 
haalt u het wiel met ingedrukte knop van de 
aspen (afb. 17) naar buiten van het frame af. 
Plaats het wiel in de nieuwe positie, terwijl u 
de knop van de as ingedrukt houdt. Contro-
leer, zodra het wiel zich in de nieuwe positie 
bevindt, of de as geheel vastgeklikt is en het 
wiel niet losgetrokken kan worden.

Aanwijzing: Wanneer de positie van het 
wiel aan het frame veranderd werd, moet 
ook de parkeerrem nieuw worden ingesteld 
(zie "Wijziging van de positie van de par-
keerrem").
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Achterste 
gaatje

Middelste 
gaatje

Voorste 
gaatje

Afb. 18

Wijziging van de positie van de parkeerrem
• De parkeerrem is vanaf fabriek ingesteld 

op de middelste wielpositie. Zodra de po-
sitie van de grote wielen wordt veranderd, 
moet ook de instelling van de parkeerrem-
men overeenkomstig worden aangepast.

• Om de positie van de parkeerrem te wijzi-
gen moet eerst de vleugelschroef worden 
losgedraaid en verwijderd worden (afb. 
18). Verschuif daarna de parkeerrem naar 
voren of naar achteren, zodat deze met de 
nieuwe wielpositie overeenkomt. Lijn het 
schroefgat voor de vleugelschroef met het 
voorste of achterste gaatje uit (afb. 18). 
Plaats vervolgens de vleugschroef weer 
terug en draai vast.

Aanwijzing: Controleer voor gebruik of de 
parkeerremmen juist zijn aangepast. De 
juiste aanpassing van de parkeerremmen is 
essentieel, om het blokkeren van de grote 
wielen mogelijk te maken.

Hoogtestelschroef

Afstandsstelschroef

Afb. 19

Dieptestelknop

Hoogtestelknop

Afb. 20

Optionele accessoires:
Omsluitende thoraxpelotten
Hoogteverstelling
Schuif de omsluitende thoraxpelotte op de 
uitbreidingsbuis naar boven of naar beneden, 
totdat de gewenste hoogte is bereikt. Draai 
vervolgens de stelschroef stevig vast (afb. 19).
Aanpassing afstand
Schuif de kussentjes naar binnen todat er in 
de gewenste houding van het bovenlichaam 
contact bestaat tussen de kussentjes en het 
lichaam. Draai vervolgens de stelschroeven 
vast (afb. 19).
Klap de voorste laterale kussentjes naar bene-
den in de juiste positie. Sluit de gesp en trek 
de riemen aan.
Aanpassing diepte
Pas de diepte van de voorste borstkussentjes 
zo aan, dat het bovenlichaam stevig tegen het 
kussentje in de rug wordt gehouden (afb. 19).
Hoofdkussentje
Stel de hoogte en diepte van het hoofdkussen-
tje in de gewenste positie in en draai de stel-
knoppen vast (afb. 20).
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De gebruiker uit het systeem helpen

Afb. 21

De gebruiker wordt uit de KidWalk/Kid-
Walk II geholpen

• Trek eerst de parkeerremmen vast.
• Druk de twee zijden van de gesp aan de 

voorste kussentjes van de heupelementen 
in elkaar (en indien relevant de omslui-
tende thoraxpelotte) en maak de gesp los 
(afb. 21).

• Klap de voorste kussentjes naar boven en 
naar buiten om ervoor te zorgen dat de ge-
bruiker ongehinderd uit het systeem kan 
worden getild.

• Indien relevant alle overige bevestigingen 
losmaken, m.a.w. de elastische beenge-
leiding, zachte rompgordel of beengelei-
dingsriemen voor de bevestiging aan de 
zitting.

• Til de gebruiker naar voren van de zitting.

Transport en opslag

Afb. 22

Ontgrendelingspen

Eruit 
trekken

Om het transport of de opslag van de Kid-
Walk/KidWalk II te vereenvoudigen, kan het 
product gedemonteerd worden.

De opnamezuil kan worden verwijderd door de 
ontgrendelingspen naar buiten te trekken en te 
draaien, totdat deze zich in de blokkeerstand 
bevindt. Nu kan de opnamezuil naar boven 
van het basisframe worden afgenomen.

Indien nodig kunnen daarnaast de grote wielen 
worden verwijderd. Druk hiervoor de knop op 
de aspen naar binnen en trek tegelijkertijd het 
wiel naar buiten eraf. 

AANWIJZING: Let op dat de afstandsringen 
op de assen niet verloren gaan (geldt uit-
sluitend voor wielen met spaken).
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Accessoires

Stuurvergrendeling
KidWalk/KidWalk II uitbreidingsset

Installatiehandleiding

A

B

C D EF Stap 1
Controlleer of uw uitbreidingsset de volgende 
onderdelen omvat:
1 Blokkeerplaat linkse zwenking (A)
1 Blokkeerplaat rechtse zwenking (B)
4 Afstandshouders (C)
8 Onderlegringen (D)
4 Halfrondkopschroeven (E)
4 Moer (F)

AB

C
Stap 2
Bevestig de beide inbusschroeven (A), die ver-
antwoordelijk zijn voor de bevestiging van de 
stuurwielonderdelen (B), aan de stuurwielplaat 
(C).

D
E

Stap 3
Verwijder de beide moeren (E) en bouten (D).
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Stap 4
Monteer de blokkering zoals afgebeeld.
Ga ook aan de andere kant te werk zoals hier-
boven beschreven.

Stap 5
Optillen, naar voren schuiven en in een blok-
keerstand laten dalen.

BLOKKEERSTAND

Stap 6
Optillen, schuiven en in een ontgrendelde 
stand laten dalen.

ONTGRENDELDE STAND
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Terugloopstop
KidWalk/KidWalk II uitbreidingsset

Installatiehandleiding
Standaardremset Explosietekening

Montage terugloopstop voor 20 inch 
wiel met kunststof velg

Montage terugloopstop voor 20 inch 
wiel met spaken

Montage  
standaardrem

Montage  
terugloopstop

Afstands-
houder 
dikte 0,350

Moer instellen

Montage  
terugloopstopAfstandshouder 

0,125

Afstands-
houder  

dikte 0,350
Montage 
standaardrem
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KidWalk maat 2
24 inch gemonteerd Explosietekening

Montage  
terugloopstopAfstandshouder 

0,125

Moer instellen

Montage 
standaardrem
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Glijdende voetgeleiding
KidWalk/KidWalk II maat 1

Stap 1
Verwijder de asbout en neem de voorwie-
len van het frame.

Stap 2
Hieronder vindt u een weergave van het 
complete geleidingssysteem.

Beugel voorzijde

Geleidingsbeugel
Enkelriemen

Geleidingsblok

Moer 5/16

Buis 
naar 
buiten Halfrondkopschroef 

5/16-18

Stap 3
Monteer de beide achterste geleidingsbeu-
gels.
Let erop dat de buizen naar buiten wijzen!
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Cilinderkopbout 
kort

Cilinderkop-
bout lang
Voorste beugel 
met uitsparing

Voorste beugel 
met schroefdraad

Stap 4
Monteer de voorste beugelhelften met de 
cilinderkopbout.

De schroefdraden van de bouten moeten 
naar buiten wijzen (A).

(A)

Enkelriemen

Geleidingsstangen

Stap 5
Monteer vervolgens de geleidingsstangen 
en de enkelriemen.

Schuif de geleidingsstangen in de achter-
ste geleidingsbuizen (A) en zet de gelei-
dingsstangen met een 1/4" moer (B) vast.

(A)

(B)

(C) (D)

Stap 6
Schuif de voorste beugels (C) bij gemon-
teerde voorwielen naar boven of beneden, 
totdat de geleidingsstang (D) parallel met 
de ondergrond loopt. Zet vervolgens vast.

KidWalk/KidWalk II23

Accessoires



Glijdende voetgeleiding
KidWalk/KidWalk II maat 2

Stap 1
Verwijder de asbouten en neem de beide  
voorwielen van het frame.

Stap 2
Hieronder vindt u een weergave van het 
complete geleidingssysteem.

Beugel voor-
zijde

Geleidingsbeugel

Enkelriemen

Geleidingsblok

Moer 5/16

Buis naar 
buiten

Halfrondkop-
schroef 
5/16-18

Geleidingsbeu-

gel achterzijde

Stap 3
Monteer de beide achterste geleidingsbeu-
gels.
Let erop dat de buizen naar buiten wijzen.
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Cilinderkop-
bout kort

Cilinderkopbout 
lang

Voorste beugel met 
uitsparing
Voorste beugel 

met schroefdraad

Stap 4
Monteer de voorste beugelhelften met de 
cilinderkopbouten.
De schroefdraden van de bouten moeten 
naar buiten wijzen (A).

(A)

Enkelriemen

Geleidingsstangen

Stap 5
Monteer vervolgens de geleidingsstangen 
en de enkelriemen.
Schuif de geleidingsstangen in de achter-
ste geleidingsbuizen (A) en zet de gelei-
dingsstangen met een 1/4" moer (B) vast.

(A)

(B)

(C) (D)

Stap 6
Schuif de voorste houders (C) naar boven 
of beneden bij gemonteerde voorwielen, 
totdat de geleidingsstang (D) parallel met 
de ondergrond verloopt. Vervolgens stevig 
vastdraaien.
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Garantie
Er wordt garantie verleent aan de oorspronkelijke koper van het Prime Engineering product. Deze garantie 
geldt voor het dynamische mobiliteitssyteem KidWalk/KidWalk II. Prime Engineering, Inc. ("het bedrijf") zal 
het product waarbij een gebrek als gevolg van een materiaal- of productiefout wordt geconstateerd, tijdens de 
hieronder genoemde termijnen repareren of vervangen:

 Frame:   de oorspronkelijke koper heeft 3 jaar garantie, volgens de hieronder be-
schreven bepalingen en beperkingen.

 Riemen:   de oorspronkelijke koper heeft 1 jaar garantie, volgens de hieronder be-
schreven bepalingen en beperkingen.

 Overige componenten:  Voor kussentjes, kunststof onderdelen, gelakte oppervlakken, rubberen 
onderdelen, lagers, stuurwielen en andere onderdelen die hierboven niet 
specifiek worden genoemd, geldt een garantie bij materiaal- en produc-
tiefouten van drie maanden vanaf de oorspronkelijke aanschafdatum en 
volgens de hieronder beschreven bepalingen en beperkingen.

Garantiebepalingen: Deze garantie geldt vanaf de datum van de oorspronkelijke verkoop aan de eind-
consument. Alle defecte producten moeten voor een garantie-inspectie aan Prime Engineering of aan een door 
Prime Engineering geautoriseerde lokale dealer worden gestuurd. De kosten voor de verzending draagt de 
koper. Indien gewenst kunt u contact opnemen met Prime Engineering via +1 (800) 827-8263. U kunt zich ook 
wenden aan een geautoriseerde dealer ter plekke resp. in de buurt.

Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid: De garantie geldt niet voor (a) een 
product met serienummer waarbij het serienummer verwijderd of onleesbaar werd gemaakt, (b) een product dat 
nalatig, verkeerd of ondoelmatig werd gebruikt, misbruikt, onderhouden of opgeslagen of buiten de invloeds-
sfeer van Prime Engineering werd beschadigd, zoals door Prime Engineering werd vastgesteld, (c) defecten 
die het resultaat zijn van het niet inachtnemen door de koper van instructies uit de gebruiksaanwijzing. Alle ver-
anderingen of uitbreidingen van het product met onderdelen die niet geautoriseerd zijn door Prime Engineering 
of die noch door Prime Engineering werden geproduceerd, noch door deze ter beschikking werden gesteld. De 
enige en uitsluitend aanspraak op garantie door de koper bestaat uit een reparatie of vervanging van een defect 
onderdeel of product door Prime Engineering. De werkuren voor de reparatie/servicekosten vallen niet onder 
de garantie en behoren niet tot het verantwoordelijkheidsbereik van Prime Engineering.

De bovenstaande garantie is de enige garantie die geldt. Deze garantie geldt in plaats van alle overige 
uitdrukkelijke, geïmpliceerde of wettelijke garanties en voor garanties voor de verhandelbaarheid en de 
geschiktheid voor een bepaald doeleinde en opbouw. Prime Engineering is in geen geval aansprakelijk 
voor gevolgschade of toevallige schade.

Er gelden de wettelijke garantiebepalingen van uw land. Voor meer informatie over de garantiebepalingen kunt 
u terecht bij de vakspecialist die het product heeft aangepast.
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Prime Engineering
A Division of Axiom Industries, Inc.

4202 W. Sierra Madre Ave.
Fresno, CA 93722, EUA

Gratuito: +1 (800) 827-8263
Tel.: +1 (559) 276-0991
Fax: +1 (800) 800-3355
E-mail:  info@primeengineering.com
Website: www.primeengineering.com 64
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