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MINIWALK®, gebruikershandleiding 

 

 

Introductie 

Deze gebruikershandlei- 
ding bevat belangrijke in- 
formatie met betrekking 
tot monteren, demonteren 
en instellen van de 
MINIWALK. De handleiding 
bevat ook veiligheidstips 
en andere belangrijke za- 
ken. 

 
MINIWALK maat 1 en 2 zijn 
loophulpen geschikt voor 
kinderen in de leef- tijd 
van 1½ jaar tot ongeveer 7 
jaar (lichaamslengte van ± 
65 cm tot 125 cm). 
MINIWALK is een loophulp 
bedoeld voor kinderen die 
niet kunnen staan zonder 
een zitondersteuning. 

 
MINIWALK is eenvoudig in te stellen teneinde een goede, individueel aangepaste 
ondersteuning te verkrijgen. De rompsteun zorgt voor een rechtopstaande houding en geeft 
de gebruiker een veilig gevoel. De zitvergrendeling voorkomt dat het kind van het zadel 
glijdt en de handgreep biedt goede armondersteuning. Zowel de rompsteun als de 
zitvergrendeling kunnen met een simpele beweging worden geopend, waardoor de gebruiker 
snel en eenvoudig in de loophulp geholpen kan worden. Door zijn grote wielen is de 
MINIWALK zowel binnenshuis als buitenshuis te gebruiken. 

 
In figuur 1 worden de namen genoemd van de verschillende onderdelen van de MINIWALK, 
waarnaar in de tekst verwezen wordt. 

 
 

Voordat u de MINIWALK gaat gebruiken 

De MINIWALK wordt bijna volledig gemonteerd geleverd. Controleer of de verpakking de volgende 
onderdelen bevat: 
• Onderframe met wielen en remmen etc. 
• Bovendeel met zit- en rompsteun etc. 

Rompsteun 

Handgreep 

Bovenbuis 

Maatverdeling 

Zitvergrendeling 

Kegel 

Zittingbuis 

Snelspanner 

Geleidebuis 

Rem 

Achterwiel 

Scharnierende buis 

Stootwiel 

Zwenkwiel 

Figuur 1 
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Controleer of een 5 mm en 6 mm inbussleutel bij de 
MINIWALK zijn meegeleverd. Deze bevinden zich onder 
de zitvergrendeling (zie figuur 2). 

 

Het in elkaar plaatsen van het bovenste en 
onderste framedeel: 
Maak de snelspanners op het onderframe los en plaats 
de buizen van het bovenste framedeel in de onderbuizen 
(zie figuur 3). Let op dat u het geveerde pennetje (zie 
figuur 5) onderaan de bovenbuizen ingedrukt houdt 
terwijl u de bovenbuizen in de onderbuizen plaatst. 
Maak nu de snelspanners weer vast. 

 
Het monteren van accessoires: 
In het hoofdstuk “Het monteren en instellen van de 
accessoires” wordt beschreven hoe de bij de loophulp 
geleverde en de later aan te schaffen accessoires ge- 
monteerd dienen te worden. 

 
 

Het instellen van het basismodel 

De hoogte van de rompsteun en de zitting: 
Let erop dat de hoogte van de zitting wijzigt, wanneer de 
hoogte van de rompsteun gewijzigd wordt. 

 
De hoogte van de zitting en rompsteun kan ingesteld 
worden door gebruik te maken van de maatverdeling aan 
iedere zijde. 

 
De hoogte van de rompsteun wordt ingesteld door het 
losdraaien van de twee onderste snelspanners (zie figuur 
4). Hierdoor kunnen de bovenbuizen omhoog of omlaag 
verplaatst worden in de geleidebuizen. Zodra de juiste 
positie is bereikt kunnen de snelspanners weer worden 
vastgedraaid. Met behulp van de maatverdeling kunt u 
controleren of de ingestelde hoogte aan beide zijden 
identiek is. 

 
 
 
 
 

 
Figuur 2 

 

 
Figuur 3 

 

 
Figuur 4 

 

Attentie: 
De bovenbuizen met de maatverdeling zijn voorzien van 
een veiligheidsstop. Wanneer het geveerde 
pennetje (zie figuur 5) onderaan beide bovenbuizen Figuur 5 

Pagina 4  



MINIWALK®, gebruikershandleiding 

 

 

vergrendelt in het gat in de geleidebuizen geeft dit de 
maximum toegestane hoogte van het bovenframe aan. 
Deze maximale hoogte mag om veiligheidsredenen niet 
worden overschreden. 

 
De zithoogte kunt u op dezelfde wijze instellen. Ont- 
grendel de twee snelspanners (zie figuur 4). Hierdoor kan 
de zitting hoger of lager over de bovenbuizen geschoven 
worden. Wanneer de gewenste positie bereikt is, kunnen 
de snelspanners weer vergrendeld worden. Met behulp 
van de maatverdeling op de bovenbuizen kunt u 
controleren of de ingestelde hoogte aan beide zijden 
identiek is. 

 

Vergrendeling van de rompsteun: 
Bij het sluiten van de rompsteun kan men de twee 
achterste buizen “vergrendelen” door ze stevig naar 
beneden te drukken (zie figuur 6). Op deze manier kan 
men voorkomen dat ze per ongeluk open gaan staan of 
door een “behulpzame derde” worden geopend. 

 
De vering: 
De twee veren in de geleidebuizen kunnen vervangen 
worden om de veerspanning kleiner of groter te maken. Als 
leidraad kunt u aanhouden dat de veren door het gewicht 
van de gebruiker helemaal ingedrukt moeten kunnen 
worden. Er zijn drie verschillende sterktes veren 
verkrijgbaar, corresponderend met de volgende 
minimum lichaamsgewichten:  groene veren  voor 
minimaal 10 kg, zilveren veren voor minimaal 15 kg en 
zwarte veren voor minimaal 20 kg. Voor het vervangen van 
de veren dient u de scharnierende buis aan beide zijden 
los te schroeven van de geleidebuizen (zie figuur 7). 
Verwijder de buis en til nu het bovenste framedeel uit het 
onderframe (zie figuur 8). Keer nu het onderste framedeel 
onderste boven, zodat de veren uit de buizen vallen( zie 
figuur 9). Vervang de veren en verzeker u ervan dat de 
nieuwe veren centraal over de binnenste centerbuizen 
vallen onder in de onderbuizen. Vervolgens plaatst u het 
bovendeel terug op het onderframe. Tenslotte monteert u 
de scharnierende buis weer goed vast aan de 
geleidebuizen. 

 
 
 
 
 
 

 
Figuur 7 

 

 
Figuur 8 

 

 
Figuur 9 

Figuur 6 
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De zitpositie en zithoek: 
De zitting kan naar voren of naar achteren versteld 
worden door de inbusbout onder de zitting los te 
draaien (zie figuur 10). Wanneer de gewenste positie 
bereikt is, draait u de inbusbout weer stevig vast. 

 

Ook de hoek van de zitting kan versteld worden, door de 
twee moeren onder de zitting los te draaien (zie figuur 
10). Schuif vervolgens de zitting voorwaarts of 
achterwaarts over de zitbevestiging totdat u de  
gewenste hoek hebt gevonden. Draai na het verstellen de 
moeren weer stevig vast. 

 
Zitvergrendeling: 
De zitvergrendeling achter de zitting kan in de lengte- 
richting versteld worden. U dient hiertoe de zitvergren- 
deling omhoog te trekken en vervolgens naar achteren te 
kantelen. Hierdoor wordt de inbusbout in het U- 
vormig profiel zichtbaar. Door het losdraaien van de 
inbusbout kan de zitvergrendeling naar voren of naar 
achteren verplaatst worden (zie figuur 11). Draai na het 
verstellen de inbusbouten weer stevig vast. 

 
Handgreep: 
De handgreep is gemonteerd op de kegels aan beide 
zijden van het frame. De kegels zijn in positie gefixeerd met 
inbusbouten; wanneer deze losgedraaid worden kan de 
handgreep in hoogte worden ingesteld (zie figuur 12). 
De handgreep kan ook naar voren en naar achteren 
geschoven worden door het losdraaien van de twee 
inbusbouten aan de zijkant van de handgreep (zie figuur 
12). Wanneer de juiste positie bereikt is draait u de 
inbusbouten weer stevig vast. 

 
 
 
 

Figuur 10 
 

 
Figuur 11 

 

 
Figuur 12 

Pagina 6  



MINIWALK®, gebruikershandleiding 

 

 

Het monteren en instellen van de accessoires 
 

Anti-kantelsteunen: 
De anti-kantelsteunen worden gemonteerd op de 
achterzijde van het frame en aan de naafbouten van de 
achterwielen. Demonteer eerst de beschermkap van het 
achterwiel en schroef de moer van de naafbout (zie figuur 
13). Hiervoor zijn twee 19 mm sleutels nodig. De langere 
bout, meegeleverd met de anti-kantelvoorziening, wordt 
bevestigd in de wielnaaf, in plaats van de bestaande bout. 
Bewaar de oude bout op een veilige plaats, in het geval 
de anti-kantelvoorziening later weer verwijderd wordt. 
Verwijder het wiel en schuif nu het U-profiel van de 
anti-kantelsteun (de kleine verticale buis) vanaf de 
onderzijde over het uiteinde van het frame, daar waar 
het wiel bevestigd is. Plaats de langere bout door het wiel 
en door het uiteinde van het frame, terwijl u een ring 
tussen het wiel en het U- profiel plaatst (zie figuur 14), en 
schroef de moer op de naafbout. Denk eraan dat u de 
moer goed vast draait. Tot slot monteert u de stofkap 
weer. 

 
De hoogte van de anti-kantelsteunen kan worden af- 
gesteld door het losdraaien van de contramoer op de 
stelschroef (zie figuur 13). Hiervoor is een 13 mm sleutel 
nodig. Indien nodig kunt u de moer op de naafbout 
losdraaien. Hierna kan de anti-kantelsteun omhoog en 
omlaag schuiven. Wanneer de juiste hoogte bereikt is, 
draait u de bouten en moeren weer stevig vast. 

 
Beengeleiding: 
De beengeleiding voor MINIWALK wordt als set 
geleverd, bestaande uit een linker en rechter rail. Deze rails 
worden aan de binnenkant aan beide zijden van het 
onderframe bevestigd (zie figuur 15). 

 
Het korte buisdeel van de beengeleiding wordt  
bevestigd om de onderkant van de verticale buis op het 
onderframe (zie figuur 16). Hiertoe dient u eerst de 
inbusbouten in het korte buisdeel voldoende los te 
draaien. Wanneer u de beengeleiding hebt gemonteerd 
draait u de inbusbouten weer goed vast. 

 
 
 
 
 
 

Figuur 13 
 

 
Figuur 14 

 

 
Figuur 15 

 

 
Figuur 16 
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Rijrichtingfixatie op zwenkwielen: 
Rijrichtingfixatie wordt geleverd gemonteerd op twee 
nieuwe zwenkvorken, samen met twee nieuwe voor- 
wielen. 

 

Om deze te monteren dient u eerst de twee bestaande 
voorwielen te verwijderen. Gebruik hiervoor een 6mm 
inbussleutel (zie figuur 17). Verwijder de moerdop en 
maak de zwenkvorken los van het onderframe door de 
borgmoer bovenop het stootwiel los te schroeven (zie 
figuur 18). Hiervoor zijn twee 19 mm sleutels nodig. 
Duw vervolgens de bout op de nieuwe zwenkvorken 
vanaf onderen in het onderframe, plaats het busje en 
het stootwiel bovenop de bout en schroef de borgmoer er 
weer op vast. Let erop dat de voorwielen recht naar voren 
wijzen en parallel op één lijn staan wanneer de 
rijrichtingfixatie wordt geactiveerd. Tot slot bevestigt u de 
nieuwe voorwielen in de zwenkvorken (zie figuur 
19) en plaatst u de moerdoppen weer terug. 

 
 
 
 
 

Figuur 17 

 

Figuur 18 
 

 
Figuur 19 
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Heuppelotten: 
De heuppelotten worden gemonteerd op de twee bovenbuizen, 
onder de zitbuis (zie figuur 21). 

 

Voordat u de heuppelotten monteert dient u eerst het 
bovenframe van de MINIWALK van het onderframe te 
tillen. Maak aan beide zijden de snelspanners op de 
onderbuis los, druk aan beide zijden het geveerde 
pennetje in (zie figuur 5) en til het bovendeel eraf (zie 
figuur 20). De vierkante spannerbussen voor de heup- 
pelotten worden nu over de bovenbuis geschoven (zie 
figuur 20) en vervolgens wordt het bovenframe weer in het 
onderframe bevestigd. Schuif daarna de buis van de 
heuppelotten in de spannerbussen (zie figuur 21). 

 
De heuppelotten kunnen worden versteld (verder van 
de zitting af of dichter er naar toe) door het los- draaien 
van de draaiknop op de spannerbussen die de 
vierkante buizen vasthouden (zie figuur 21). De hoogte 
van de heuppelotten wordt ingesteld door het losdraaien 
van de inbusbouten die de bevestiging op de 
bovenbuizen vasthouden. Schuif deze bevestiging 
omhoog of omlaag over de buizen (zie figuur 22). Na het 
instellen dient u alle schroeven en spanners weer goed 
vast te draaien. 

 
 
 
 
 
 

Figuur 20 
 

 
Figuur 21 

 

 
Figuur 22 

Pagina 9  



MINIWALK®, gebruikershandleiding 

 

 

De remmen 

Het gebruik van de remmen: 
De remmen zijn parkeerremmen, deze blokkeren de 
achterwielen met een remblok dat tegen de band drukt. 

 

Om de loophulp op de rem te zetten trekt u de rem- 
hendels helemaal naar achteren totdat ze niet verder 
kunnen (zie figuur 23). In deze positie zijn de remmen 
vergrendeld. De remmen worden ontgrendeld door de 
remhendels naar voren te duwen (zie figuur 24). 

 
Attentie: 
Let wel, de remmen kunnen niet worden afgesteld! Dit is 
een bewuste keuze van de fabrikant, aangezien de 
MINIWALK is voorzien van massieve rubber banden die 
nauwelijks slijten. Mocht na verloop van tijd het 
remvermogen toch afnemen, dan dienen de achter- 
wielen en remblokjes te worden vervangen. 

 
Attentie: 
Bedenk wel dat het niet de bedoeling is dat het kind de 
remhendels gebruikt. Dit is een bewuste keuze van de 
fabrikant, aangezien de remmen op de MINIWALK 

parkeerremmen zijn en niet afremmend werken.  
Bovendien is de gebruiker van de MINIWALK over het 
algemeen niet in staat om zelf het bedienen van de 
remmen te controleren. 

 
Het monteren en gebruik van sleeprem- men: 
De sleepremmen voor MINIWALK worden geleverd 
gemonteerd op een nieuwe set rem-afdekplaatjes. 

 
Draai de twee moeren los en verwijder de bestaande 
rem-afdekplaatjes (zie figuur 25). Hiervoor is een 13 mm 
ringsleutel nodig. Bevestig de meegeleverde afdek- plaatjes 
samen met de geïntegreerde sleepremmen over de 
twee bouten, waarbij de roller naar achteren en naar 
beneden gericht is (zie figuur 26). Draai nu de moeren er 
weer op. 

 
 

Figuur 23 
 

 
 

 
 

 
Figuur 26 

Figuur 25 

Figuur 24 
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De sleeprem werkt door middel van druk tegen de 
band. Om af te stellen draait u eerst de borgmoer van de 
stelschroef bovenop losser (zie figuur 26). Nu draait u de 
stelschroef net zolang in tot de rem net voldoende tegen 
de band drukt. Tenslotte draait u de borgmoer weer 
vast. Herhaal dit afstellen totdat de loophulp 
voldoende weerstand heeft. 

 

Het monteren en gebruiken van de 
teruglooprem: 
De terugloopremmen voor MINIWALK worden 
geleverd gemonteerd op een nieuwe set rem-afdek- 
plaatjes. 

 
Draai de twee moeren los en verwijder de bestaande 
rem-afdekplaatjes . Hiervoor is een 13 mm ringsleutel 
nodig. Bevestig de meegeleverde remplaatjes samen met 
de geïntegreerde terugloopremmen over de twee bouten, 
waarbij het gebogen remplaatje naar achteren en naar 
beneden wijst (zie figuur 27). Draai nu de moeren er 
weer op. De teruglooprem wordt zodanig bevestigd dat 
het gebogen remplaatje tegen het achter- wiel drukt door 
middel van een geveerde knop (zie figuur 28). Zodra de 
juiste positie voor de teruglooprem is gevonden - en ook 
voor het remmechanisme - draait u de borgmoeren weer 
stevig vast. 

 
De teruglooprem kan worden uitgeschakeld door het 
gebogen remplaatje naar voren te duwen totdat de ge- 
veerde knop deze vergrendelt in een stand vlak boven de 
band (zie figuur 29). 

 
Sleepremmen in combinatie met 
terugloopremmen: 
Op de afdekplaatjes bij de terugloopremmen zit een gat 
voorzien van schroefdraad waarin de sleeprem bevestigd 
kan worden (zie figuur 27). Maak het sleeprem 
mechanisme los door de inbusbout los te schroeven (zie 
figuur 26). Bevestig nu de sleeprem op het afdekplaatje van 
de teruglooprem, waarbij de stelschroef rust tegen de 
moer waarin de geveerde knop is gemonteerd (zie figuur 
30). Maak vervolgens de sleeprem vast met de 
inbusbout.

 

Figuur 27 
 

 
Figuur 28 

 

 
Figuur 29 

 

 
Figuur 30 

Uitgeschakeld 

Ingeschakeld 
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Veiligheidsvoorzieningen 

Attentie: 
• De MINIWALK is een therapie hulpmiddel en dient ook alleen als zodanig gebruikt te worden 

! 
• Door het veersysteem dat in de MINIWALK  gebruikt wordt, bestaat er een zeker risico 

dat bij een zeer onrustige gebruiker de loophulp kantelt. 
• De MINIWALK rolt heel soepel en gemakkelijk; houd er dan ook altijd rekening mee dat het 

gevaar bestaat dat de gebruiker ook omver kan rollen. 
Dus: 

Laat de gebruiker nooit zonder toezicht achter in de MINIWALK! 
 

Attentie: 
• Wanneer er delen verwijderd worden kunnen open einden van de buizen vrijkomen. Deze 

buizen kunnen scherpe binnenkanten hebben en dit kan gevaarlijk zijn voor onder- zoekende 
vingers. De MINIWALK is zo ontworpen, dat er geen open buiseinden zijn. Wanneer zich 
echter in bepaalde situaties open buiseinden mochten voordoen, raden wij u aan deze met 
plastic afdekdopjes af te dichten. 

Gebruiksbeperkingen: 
• Het maximale gebruikersgewicht is 40 kg. 
• De loophulp dient alleen op vlakke, egale en stabiele ondergrond te worden gebruikt. 

 

Onderhoud 
De loophulp kan worden afgespoeld met heet water en een normaal reinigingsmiddel. Zorg 
echter dat de bekleding op de rompsteun, de handgreep en de zitvergrendeling niet nat wordt. 

Door het regelmatig gebruiken van een reinigingsmiddel wordt de lak op het frame 
geleidelijk mat. Het frame kan gepoetst worden met autowas. Volg dan de instructies bij de 
autowas op. 

Controleer of alles stevig vast zit: 
Controleer regelmatig of alle grepen, bouten, schroeven en moeren goed vastzitten. Draai ze 
indien nodig vast. 

Het oliën van de vering: 
Wanneer de vering van de MINIWALK begint te kraken, is 
het mogelijk de vering aan de onderzijde van de 
geleidebuizen te oliën. Draai de loophulp ondersteboven en 
druppel een heel klein beetje olie in de twee gaatjes het 
dichtst bij het midden (zie figuur 31). Laat de loop- hulp 
enige minuten in deze positie staan, zodat de olie zich kan 
verspreiden. Draai de loophulp weer in de juiste positie 
en laat hem uitdruppen op bijvoorbeeld 
een krant. Figuur 31 
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Technische gegevens 

Afmetingen: Maat 1 Maat 2 
Lengte: 74 cm 74 cm 
Breedte (buitenmaat): 65 cm 65 cm 
Breedte (binnenmaat): 39 cm 39 cm 
Zithoogte: 27 - 48 cm 27 - 63 cm 
Hoogte rompsteun: 52 - 75 cm 67 - 90 cm 
Opties rompsteun 

(borstomvang): 70 cm, 90 cm 70 cm, 90 cm 
 

Gewicht: 
MINIWALK basisuitvoering: 15 kg 15 kg 
Anti-kantelsteunen (set): 1 kg 1 kg 
Beengeleiding (set): 3 kg 3 kg 
Rijrichtingfixatie (set), 

(gemonteerd op nieuwe zwenkvorken): 1 kg 1 kg 
Heuppelotten (set): 1½ kg 1½ kg 
Sleepremmen (set): ½ kg ½ kg 
Terugloopremmen (set): ½ kg ½ kg 

 
Materialen: 
Frame: Poeder gecoat stalen buis 
Framedelen: Gegalvaniseerd staal 
Polstering: Polyurethaan foam 
Zadelhoes: Synthetisch leer 

 
Overige: 
Wielen: Zachte massieve rubberbanden op gehard plastic velgen met 

zelfsmerende lagers 
Kleuren: Turquoise, RAL 5021 / Rood, RAL 3002 

 

CE keuring 
De MINIWALK is CE gekeurd. Dit garandeert dat de MINIWALK conform is 
aan alle relevante veiligheidseisen in de Council Directive 93/42/EEC met 
betrekking tot medische hulpmiddelen. 

 
MINIWALK is getest door de “Berlin Cert, Prüf- und Zertifizierstelle für 
Medizinprodukte GmbH”, aan de Technische Universiteit Berlijn. 
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