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Gebruiksaanwijzing

Beste gebruiker,
Hartelijk dank dat u voor dit product heeft gekozen! Wij hopen  
natuurlijk van harte dat u plezier zult hebben van de Trionic 
Veloped en dat deze u menig goede ervaring zal bezorgen, 
zowel in de stad als daarbuiten.

Door uw keuze voor een Trionic Veloped zult u profiteren van 
vele nieuwe voordelen en het zal uw toegang tot verschillende 
buitenomgevingen vergemakkelijken. Hopelijk zal het ook de 
kwaliteit van uw leven verhogen.

Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik zorgvuldig door en 
volg alle instructies op, met name de veiligheidsvoorschriften.

De Veloped is met name gemaakt voor gebruik buitenshuis.
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Trionic Veloped 
De Veloped heeft een uniek 3-wiel ontwerp, maar zoals u ziet 
heeft het in feite vier wielen. Het is bedoeld als loophulpmiddel, 
vooral voor mensen die de behoefte hebben om fysiek actief te 
zijn buiten de deur. Ontworpen met als doel om te wandelen en 
de mobiliteit van de gebruiker te verhogen, is de Veloped uniek 
in z’n soort. De voornaamste eigenschap is het dubbele voor-
wiel waarmee u obstakels tot 13 cm hoog kunt overwinnen. De 
kracht die u nodig heeft om lagere obstakels te bedwingen is, in 
vergelijking met een traditioneel wiel, eveneens verlaagd. Het 
3-wiel ontwerp verhoogd, in combinatie met de voorwielop-
hanging en de luchtbanden, het comfort en de mobiliteit op elke 
oneffen ondergrond.

De Veloped is getest volgens de internationale ISO-norm 11199-
2:2005 en is goedgekeurd voor een maximaal gebruikersgewicht 
van 150 kg.
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Het product
Technische gegevens 
  12er M 12er L 14er M 14er L
Min. hoogte 75 cm 82 cm 77 cm 84 cm
Max. hoogte 95 cm 102 cm 97 cm 104 cm
Breedte 76 cm 79 cm 76 cm 79 cm
Lengte 102 cm 102 cm 107 cm 107 cm
Zittingshoogte 58 cm 63 cm 60 cm 65 cm
Zittingsbreedte 44 cm 44 cm 44 cm 44 cm
Wielmaat 12”/31 cm 12”/31 cm 14”/36 cm 14”/36cm
Afmeting opgeklapt L106xW42xH75 cm L106xW42xH82 cm L111xW42xH77 cm L111xW42xH84 cm
Afmeting opgeklapt zonder wielen L84xW42xH59 cm L84xW42xH68 cm L84xW42xH59 cm L84xW42xH68 cm
Gewicht (zonder tassen) 12,3 kg 13,0 kg 12,8 kg 13,5 kg
Gewicht zonder wielen 7,2 kg 7,9 kg 7,2 kg 7,9 kg
Max. gebruikersgewicht 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg
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Veiligheid
• Beide remmen dienen vergrendeld te 

zijn voordat u de zitting gebruikt.
• Zorg ervoor dat de Veloped helemaal 

uitgeklapt is voordat u gaat wandelen.
• Ben extra voorzichtig op steile hellin-

gen of oneven terrein. 
• De stabiliteit van de Veloped is getest 

met een gewicht van 5kg in het 
mandje. Zorg ervoor dat, wanneer u 
meer gewicht in het mandje plaatst, 
dat u deze gelijkmatig verdeeld in het 
mandje. 

Veloped stoel & mandje

Stoelhoes
De stoel is bedekt met waterafstotend en waterbestendig 600D polyester materiaal. Het kan 
eenvoudig, door middel van drukknoppen, over de stoel worden geplaatst. Op de hand was-
sen op 30°C.

Mandje
De mand heeft een ritsvakje, ideaal voor het opbergen van waardevolle spullen zoals porte-
monnees, sleutels or een kleine handtas. Het mandje is gemaakt van een waterafstotend of 
waterbestendig 600D polyester stof  en wordt met behulp van drie stukjes klitterband vast-
gezet. In het ritsvakje bevindt zich een kleine regenhoes die u over de spullen in het mandje 
kunt trekken. Op de hand wassen op 30°C.



6

1. Plaats de achterwielen op 
de achterste as door de zwarte 
knoppen in het midden van 
het wiel in te drukken en, 
daarna, de as helemaal door 
het asgat te schuiven. Laat de 
drukknop los.

2. Controleer of de wielen ste-
vig vastzitten door ze zijwaarts 
te trekken. 

3. Maak op dezelfde manier de 
voorwielophanging vast aan de 
voorzijde van het frame door 
middel van het indrukken van 
de zwarte knoppen aan de 

Bij het eerste gebruik
onderkant van de as en de as 
vanaf onderen door het asgat 
te duwen. Laat de drukknop-
pen daarna los.
 
4. Controleer of het voorwiel 
stevig vastzit door het frame 
van de grond op te tillen en het 
wiel naar beneden te trekken.

5. Stel de hoogte van de hand-
grepen in zoals is beschreven 
in het hoofdstuk  
<<Handgrepen instellen>>
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1. Klap de Veloped uit door de 
handgrepen van elkaar weg, 
naar buiten toe te trekken. 

2. Controleer of de Veloped 
zich in de wandelstatus heeft 
vergrendeld. Luister goed of u 
hoort dat de telescoopstang 
zich vastklikt. 

Wandelinstelling
3. De stoel kan zowel naar 
voren- als naar achteren 
schuiven. Duw het voorwaarts 
om  maximale wandelruimte 
te hebben. 

Trek de stoel naar achteren 
voordat u de stoel gebruikt, iets 
uit het mandje wilt pakken of 
de Veloped wilt opvouwen. 
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De Veloped opvouwen
1. Trek de stoel naar achteren

2. Druk de knop rechts op de 
telescoopstang in.

3. Til en vouw tegelijkertijd het 
ene deel van het frame tegen 
het andere deel.

4. Druk de andere knop links 
op de telescoopstang in. 

5. Til en vouw tegelijkertijd het 
ene deel van het frame tegen 
het andere deel om zo de Velo-
ped helemaal op te vouwen
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Trek de remhendel omhoog om 
de rijrem te activeren. Rem met 
beide remmen tegelijk.

U kunt de parkeerrem op 3 ver-
schillende manieren activeren. 

Optie 1: Duw de onderste rode 
parkeerrem met uw wijsvinger 
naar beneden terwijl u, tege-
lijkertijd, de remhendel aant-
rekt. Stel vast dat de parkeerrem 
werkt en dat de Veloped zich 
niet beweegt. 

Rijrem Parkeerrem
Optie 2: trek de bovenste rode 
parkeerrem met uw duim naar 
boven toe terwijl u, tegelijkertijd, 
de rem aantrekt. Stel vast dat de 
parkeerrem werkt. 

Optie 3: Gebruik beide handen. 
Trek de bovenste rode parkeer-
rem met één hand naar achte-
ren toe terwijl u met uw andere 

hand de rem aantrekt. Stel vast 
dat de parkeerrem werkt. 

Om de parkeerrem te ontkop-
pelen die u op dezelfde manier 
te remmen als dat u met de rij-
rem. 
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1. Ontgrendel beide snel-
ontkoppelingen door ze naar 
buiten toe te vouwen.
2. Stel de handgreep af op de 
gewenste hoogte. Het beste is 
op polshoogte vanaf de grond, 
wanneer u staat en uw armen 

loshangen. Vraag om hulp bij 
het opmeten!
OPMERKING: de eenvoudig-
ste manier om de handgreep 
in te stellen is wanneer u zit 
op de stoel; zodoende kunt u 
de streepjes zie die de hoogte 
aangeven . Dat zal het instellen 
van de hoogte vereenvoudigen. 

Instellen van de handgreep
3. Vergrendel beide snel-ont-
koppelingen door de hendel 
naar binnen toe te vouwen. 

LET OP! Gebruik de snel-
ontkoppelaars niet als vleu-
gelmoeren of schroeven. De 
snel-ontkoppelaars kunnen 
vervangen worden door schro-
even en moeren wanneer de 
vrees bestaat dat de gebrui-
ker de snel-ontkoppelaars per 
ongeluk zal openen tijdens het 
gebruik. 



11

De hoek van de handgrepen kan 
worden aangepast zodat uw 
handen comfortabel geplaatst 
kunnen worden en u een opti-
male ondersteuning heeft. 

1. Draai de schroef aan de ach-
terkant van de handgreep los 
met een 4mm inbussleutel.

2. Draai/roteer de handgreep in 
de door u gewenste hoek. 

3. Draai de schroef aan de ach-
terkant van de handgreep vast 
met een 4mm inbussleutel. 

Afstellen van de handgreep
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Plaatsen van de achterwielen
De achterwielen kunnen wor-
den verwijderd om het vervoer 
van de Veloped te vereen-
voudigen.
1. Druk, om het wiel te verwij-
deren, de zwarte knop midden 
op het wiel in en trek het wiel 
los.  

2. Om het wiel vast te maken 
drukt u de zwarte knop mid-
den op het wiel in en duwt u de 
wielas door het asgat. Laat de 
knop pas los wanneer het wiel 
op de juiste positie is. 
3. Houd de band vast en duw/
trek aan het wiel om vast te 
stellen dat het wiel stevig vast 
zit. 

1. Wanneer de remmen niet 
goed functioneren, draai dan 
de instellingsschroef los op 
elke remhendel (tegen de klok 
in) en breng ze terug in positie 
door de schroef vast te draaien. 
U doet dit door de schroef naar 
de hendel toe te draaien (met 
de klok mee).

Neem contact op met uw 
verkoper, of de persoon die 
verantwoordelijk is voor het 
onderhouden van uw Trionic 
Veloped, wanneer de remmen 
nog steeds slecht functioneren. 

Remmen vergrendelen
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De voorwielophanging is ver-
wijderbaar zodat u de Veloped 
eenvoudig kunt transporteren. 

1. Druk de zwarte knop onder 
het voorste scharnier in zodat 
de voorwielophanging los kan 
komen. 

2. Verwijder de gehele ophang-
ing, til het voorste frame van de 
grond terwijl u de wielophang-
ing naar beneden trekt.  

3. Om de wielophanging te 
installeren dient u de voorzijde 
op te tillen, de zwarte knop in 
te drukken en de wielas door 

het asgat onder het frame te 
duwen. Laat de zwarte knop 
los. Controleer of de voorwielo-
phanging goed vast zit door 
de voorzijde van het frame 
op te tillen en te proberen de 
ophanging naar beneden te 
trekken. 

Het voorwiel verwijderen/installeren Luchtdruk
Controleer de luchtdruk in de 
band regelmatig. Trionic raadt 
een luchtdruk van 1,5 – 2,0 bar 
aan. 

Maximale luchtdruk in de 
band is 2,5 bar / 35 psi. 
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Lagere positie:
Maakt eenvoudig draaien 
mogelijk terwijl de klimcapac-
iteiten behouden blijven. 

Bovenste positie:
Biedt verbeterde klimmogeli-
jkheden, betere ophanging op 
oneven oppervlaktes en een 

hogere directionele stabiliteit. 
Draai het voorwiel 180 graden 
zodat u eenvoudig bij de instel-
lingsgrendel kunt komen. 

1. Pak het linkerwiel vast met 
uw linkerhand en til de Vel-
oped een klein beetje van de 
grond. 

2. Terwijl u de Veloped omhoog 
houdt met uw linker hand gri-
jpt u met uw rechterhand de 
zwarte knop met de groene 
stipe n trekt u deze naar buiten 
toe (naar u toe). 

3. Schuif de insteller (aan de 
rechterkant) naar beneden of 

Instellingen van het voorwiel wijzigen: stadsgebruik / off-road gebruik

naar boven. Het is belangrijk 
dat u de insteller helemaal 
naar beneden of naar boven 
trekt.  

4. Laat de zwarte knop los 
zodat deze terug kan springen 
en het voorwiel kan vastzetten 
in de door u gewenste positie.
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De mand van de Trionic Vel-
oped kan 22kg bevatten. Het 
heeft een klein ritsvakje aan 
de achterkant. Hier kunt uw 
waardevolle spullen en kleine 
items in opbergen. De Veloped 
mand kan worden verwijderd 
en deze is met behulp van klit-
tenband aan de mandrail van 
het frame bevestigd.

1. Steek de beide klittenband-
flapjes van onderaf tussen het 
frame en de mandrail door. 
Buig ze daarna naar binnen en 
maak de klittenbandjes aan de 
binnenkant van de mand vast.

2. Bevestig het voorste klitten-
bandflapje op dezelfde manier.
3. Indien nodig maak de klitter-
band opnieuw vast totdat het 
mandje stevig vast zit. 

Afnemen/Aanbrengen van de mand
LET OP! Zorg ervoor dat 
de plastic plaat onderin het 
mandje eerst wordt geplaatst 
voordat u het mandje aan het 
frame vast maakt. 
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De verplaatsbare zitting van de 
Veloped bestaat uit een basisz-
itting en een afneembare over-
trek die met negen drukknop-
pen is bevestigd.

1. Pak de overtrek met de tekst 
Trionic aan de rechterkant 
beet. Steek de lange flap tus-
sen de telescoopstang en de 
basiszitting.

2. Druk de drie voorste druk-
knoppen van de lange flap vast 
op de basiszitting.

3. Maak vervolgens de drie 
drukknoppen van de korte flap 
vast op de basiszitting.

Afnemen/Aanbrengen van zittingovertrek
4. Zet tenslotte de drie laatste 
drukknoppen van de lange flap 
vast aan de korte flap.
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Veiligheidsvoorschriften
Controleer voor gebruik of de Trionic Veloped perfect werkt:
• Controleer de remfunctie en de parkeerrem.
• Zorg er voor dat het frame is gezekerd in de uitgeklapte 

wandelpositie.
• Controleer of de handgreep de juiste hoogte heeft en of deze 

goed is vergrendeld.
• Vermijd bij uitklappen aanraking met het voorste scharnier 

vanwege het risico van beknelling.
• Het maximumgewicht van de gebruiker mag niet hoger zijn 

dan 150 kg.
• Gebruik de Trionic Veloped niet als rolstoel of voor perso-

nenvervoer.
• De Trionic Veloped is bedoeld als loophulpmiddel, dat vooral 

beoogt de gebruiker steun te bieden bij fysieke verplaatsing.
• Om een goed functioneren van het product te garanderen 

raden wij u aan dit jaarlijks bij een door Trionic of de distri-
buteur goedgekeurde servicepunt te laten nazien.

• • Een defecte Veloped mag niet worden gebruikt.

Onderhoudsvoorschriften
Om een goede werking en de veiligheid te garanderen moet u 
erop toezien dat het onderstaande regelmatig wordt uitgevoerd:
• Maak de Veloped schoon met gewoon afwasmiddel, water 

en een theedoek. Droog hem goed af.
• Houd de wielen schoon met afwasmiddel, water en een 

kunststof borstel.
• Controleer of schroeven en hendels goed zijn aangedraaid.
• Als uw Veloped niet in perfecte conditie verkeert moet u 

direct contact opnemen met de verkoper/dealer of service 
vertegenwoordiger om uw Trionic Veloped te laten onder-
houden.  

Trionic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ingrepen aan het 
product (aanpassingen, ondeugdelijke reparaties) die zonder 
voorafgaande toestemming zijn uitgevoerd.
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Seminariegatan 29 C
SE-752 28 Uppsala, SWEDEN

www.trionic.se, info@trionic.se
Tel.: +46 8 522 100 50, Fax.: 08-522 100 59 

MAX

SN: 201202-000138

ART no: 11-00-011

Max Weight: 150 kg
Width: 76 cm
Length: 102 cm
Height: 75-94 cm
2010-02

Primarily for outdoor use
ISO 11199.2:2005 

S

Garantie
De Trionic Veloped komt met 10 jaar garantie, met uitzonde-
ring van de onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage 
(banden, buizen, remblokjes, remkabels, remkabelbehuizing en 
onderdelen van textiel). De garantie gaat in op het moment van 
aanschaf en is alleen van toepassing op originele Trionic delen. 

___________________________________________________________
Serie nummer

___________________________________________________________
Datum / Stempel / Handtekening

CE - Trionic Sverige AB garandeert dat bovengenoemd pro-
duct voldoet aan de relevante bepalingen van de wet (1993:584) 
inzake medisch-technische producten alsmede aan de eisen in 
de voorschriften (LVFS 2003:11) inzake medisch-technische pro-
ducten. Daarmee voldoet het product aan de vereisten van EG-
richtlijn 93/42/EEG betreffende medisch-technische producten.

Label
De Veloped is getest en 
goedgekeurd volgens de 
voorgeschreven interna-
tionale norm voor 
loophulpmiddelen:
ISO 11199-
2:2005 «Wan-
del hulpmid-
delen bediend met 
beide armen».

Het maximum 
gewicht van de 
gebruiker bedraagt 150 
kg.

Productiedatum

Serie nummer

Lees voor gebruik de 
handleiding

Volgens de ISO 
Standaard is het voor-
namelijk voor buiten-

gebruik.

Max. en  
Min. hoogte

Breedte
Max. gebruikergewicht

Fabrikant

Artikelnummer

Hulpmiddel goedgekeurd 
volgens 93/42/EEC

Product code: EAN 13

Lengte
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Problemen verhelpen
Als uw Trionic Veloped niet naar tevredenheid mocht werken: voer, om de 
problemen te verhelpen, eerst een controle uit met behulp van ondersta-
ande richtlijnen. Als deze richtlijnen niet helpen bij het verhelpen van het 
probleem, kunt u contact opnemen met uw wederverkoper, servicepunt 
of met distributeur of met Trionic Zweden AB.

Milieuvriendelijkheid
De Trionic Veloped is zo gemaakt, dat de negatieve effecten op 
het milieu tijdens zijn levenscyclus zo gering mogelijk zijn. Als 
de levensduur van het product erop zit, kan het tot schroot wor-
den verwerkt en kunnen de delen gerecycled worden.
• Bij de recycling worden de aluminiumcomponenten van het 

product gescheiden van de overige onderdelen. De onderde-
len worden gesorteerd in metaal, kunststof en restmateriaal.

• • Het product bestaat voor het grootste deel uit aluminium, 
staal en kunststof.

• • Voorbeelden van componenten die uit restmateriaal 
bestaan zijn remhendels, wielen en handgreep.

• • Omdat verschillende gemeenten/recyclingbedrijven 
anders omgaan met recyclingmateriaal, is het raadzaam in 
twijfelgevallen contact op te nemen met uw gemeente.

Trionic Sverige AB is aangesloten bij het ”The Green Dot”, een 
landelijk systeem voor de recycling van verpakkingen.

Probleem: De zitting zakt te ver door,  

hij is te laag.

Mogelijke oorzaak: Het achterste klittenband 

onder de zitting moet worden aangespannen of 

de Trionic Veloped is niet goed uitgeklapt.

Maatregel: Verwijder de zittingovertrek en span 

het klittenband van de zitting terwijl de Veloped 

is uitgeklapt. Span het klittenband niet te strak 

aan, omdat de zitting dan lastig heen en weer te 

schuiven is.

Probleem: Rem functioneert slecht.

Mogelijke oorzaak: Het remvlak is versleten of 

de kabel is enigszins opgerekt.

Maatregel: Stel de kabelspanning van de rem 

af volgens de paragraaf «Afstellen van de rem» 

hierboven.

Probleem: Moeite met sturen.

Mogelijke oorzaak: Het voorwiel is ingesteld op 

onregelmatig terrein / bovenste positie.

Maatregel: Wijzig de instelling van de voorwiel-

ophanging naar de eenvoudig draaien status/

laagste positie zoals staat beschreven in het 

hoofdstuk <<Verander de instellingen van het 

voorwiel>> 

Probleem: De voor- of achterwielen zitten niet 

goed vast.

Mogelijke oorzaak: Het wiel is niet juist vast-

gemaakt.

Maatregel: Controleer of de drukknop goed ver-

grendelt. Neem contact op met uw servicepunt 

als het wiel niet goed op zijn plaats vergrendelt.
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Trionic Sverige AB

Seminariegatan 29 C
SE-752 28 Uppsala

ZWEDEN

www.trionic.be

info@trionic.se

Telefoon: +46 8 522 100 50
Fax: +46 8 522 100 59

Corp.ID: 556698-1527. BTW Reg. No SE556698152701


