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Gefeliciteerd met de aanschaf 
van uw Wolk heupairbag!
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De met zorg ontwikkelde Wolk  

heupairbag bevat geavanceerde technologie 

om uw heupen te beschermen. De heupairbag  

is gebruiksvriendelijk en u draagt Wolk  

onzichtbaar onder uw bovenkleding.  

De Wolk+ beschikt bovendien over  

een valalarm met GPS-functie.

 

 

Wij adviseren u deze gebruiksaanwijzing 

zorgvuldig door te lezen voor een optimaal 

gebruik van uw Wolk. U vindt deze  

gebruiksaanwijzing ook op onze website:  

 wolkairbag.com/contact.

Waarschuwing! Geen enkele airbag kan u  

in alle situaties en bij iedere val volledig  

beschermen of (ernstig) letsel voorkomen. 
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De belangrijkste onderdelen 
van de Wolk heupairbag.

1.



Sluiting

Opening voor 
patroon

Opening voor 
patroon

QR code onder
waslabel

Sluiting

Oplaadpunt

Airbag Airbag

Lampje
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De Wolk  
heupairbag  
in gebruik  
nemen.

2.
1. Draag de Wolk heupairbag over   

of onder uw ondergoed en druk de 

klittenbandsluiting goed dicht. 

2. Zorg dat de sluiting een hand-

breedte onder uw navel zit.

3.  Zorg bij het aantrekken van  

uw broek of rok dat de airbags  

glad langs uw heupen vallen. 

4. Controleer of het lampje naast 

de sluiting groen is. 

Wolk is klaar voor gebruik. De batterij is opgeladen.
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1. 2. 3. 4.
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Werking
van het
lampje.

3.

A. De Wolk wordt gedragen  

en is niet verbonden met de 

oplader

 Groen: de batterij is opgeladen, 

de bescherming is actief.  

De heupairbag is klaar voor gebruik.

 Oranje/groen knipperend: de 

bescherming is actief, maar de bat-

terij is bijna leeg. Laad tijdig  

de batterij op (zie pag 7). 

 

 Rood/oranje knipperend:  

de bescherming is niet actief,  

de batterij is leeg. Laad de batterij 

op (zie pag 7).

 Rood knipperend:  

de bescherming is niet actief.  

Open en sluit het klittenband.  

Blijft het lampje rood/zwart, neem 

dan contact op met de Wolk  

klantenservice (085 060 55 56).
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 Oranje knipperend: Wolk 

wordt verkeerd gedragen /  

was-stand.

 Rood: de bescherming is niet 

actief. Er heeft een activatie 

plaatsgevonden. Vervang de  

airbagpatroon (zie pag 13).

 

B. Wolk wordt niet  

gedragen en is verbonden 

met de oplader

 Oranje: de batterij is aan  

het opladen.

 Groen: de batterij is vol.

 Rood continu: Technische 

storing: neem contact op met Wolk 

(085 060 55 56). 

 Rood knipperend: Technische 

 storing: neem contact op met Wolk

(085 060 55 56).
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De Wolk 
heupairbag 
opladen.

4.

Een volledig opgeladen Wolk  

batterij gaat circa 2 dagen mee.  

Als het lampje rood/oranje knippert 

is de batterij leeg en bent u niet 

meer beschermd. Het opladen van 

de Wolk heupairbag kost  

circa 3,5 uur.  

Ligt de heupairbag langer aan de 

oplader, dan kost dit geen extra 

stroom en is dit niet schadelijk 

voor de heupairbag.

De Wolk airbag opladen

1. Duw de meegeleverde oplader  

in het stopcontact.

2. Duw de kleine stekker van de  

oplader in het oplaadpunt.  

Het lampje brandt oranje.

3. Als het lampje groen brandt is  

de batterij voldoende opgeladen.
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1.

2.
3.
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Wolk+  
alarmering.

5.

De Wolk+ heupairbag beschikt over 

een valalarm met GPS-functie.  

Indien het alarm wordt geactiveerd 

ontvangt uw contactpersoon een 

alarmmelding voorzien van de  

locatie. 

Het alarm kan op 2 manieren  

worden geactiveerd:

1. Alarmering bij een val.  

Dit gebeurt automatisch.

2. Alarmering door de Wolk  

drager (zonder val): door  

herhaaldelijk op de linker- of  

rechterkant van uw Wolk te  

slaan (de airbags worden niet  

opgeblazen). Het alarm is verzonden 

als het lampje meerkleurig knippert.
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De Wolk+ alarmering kan ingesteld worden door  

de QR code op de Wolk te scannen met uw smartphone.

U vindt de QR code onder het waslabel.  

Wilt u achteraf de meldingen aanpassen?  

Ga dan naar www.wolkairbag.com/alarm.

Sla links óf rechts 

op de band.
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Wat te 
doen na 
een val?

6.

Na een val en activatie van één van 

de airbags, brandt het lichtje  

rood. De airbagpatroon aan de kant 

van de val moet vervangen worden. 

Bij aanschaf van de Wolk  

heupairbag ontvangt u standaard  

1 extra airbagpatroon.  

U kunt de airbagpatronen snel en 

eenvoudig bij bestellen via https://

www.wolkairbag.com/accessoires. 

Wij raden u aan altijd een of twee 

patronen op voorraad te hebben, 

zodat uw Wolk, na vervanging van 

de patroon, direct weer bruikbaar is. 
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Vervangen
airbag-
patroon.

7.
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Een airbagpatroon is eenvoudig 

te vervangen: 

1. Open de patrooningang

2. Ontkoppel de patroon van  

 het kabeltje. Verwijder de  

 gebruikte patroon (mag in  

 de afvalbak)

3. Plaats een nieuw patroon  

 (de smalle kant eerst (3.)

4. Koppel de nieuwe patroon aan 

 het kabeltje (4.)

NB: bij een gebruikt patroon is het 

slagpinnetje zichtbaar door het 

gaatje in de patroon.

INGANG PATROON

1.
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INGANG PATROON

2. 3. 4.
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Was-
voor- 
schrift.

8.

De Wolk kan in zijn geheel op  

40 graden worden gewassen.  

Verwijder geen van de  

onderdelen!

1. Sluit het klittenband.

2. Het lampje knippert oranje.

3. Plaats de Wolk heupairbag in  

 de wasmachine.

4. Was op max. 400 C.

5. Centrifugeren op laag  

 toerental (max 800).

6. Bij voorkeur niet in de droger.

Het wasvoorschrift bevindt zich 

ook op het label van de heupairbag.
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1. 2. 3.

4. 5. 6.
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Aan- 
vullende  
informatie

9.

Wolk en toiletbezoek: schuif de 

Wolk heupairbag omhoog. U hoeft 

de heupairbag niet af te doen.

Wolk tijdens het slapen: u kunt 

Wolk ook ’s nachts dragen. Draag 

een nauwsluitend broekje over de

heupairbag heen, zodat deze tijdens 

het slapen op de juiste plek blijft 

zitten.

Wolk bij een wandeling  

buitenshuis: Wolk is geschikt voor  

wandelingen buitenshuis. 

Wolk op de fiets: Wolk is geschikt 

voor op de stadsfiets of e-bike. 
Wolk en sporten: draag de  

heupairbag niet tijdens het  

sporten, dit kan leiden tot onnodige  

activatie van de airbag.
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Wolk en vliegen: de meeste  

luchtvaartmaatschappijen  

accepteren het vliegen met Wolk.  

De Wolk mag als handbagage of 

ruimbagage worden meegenomen.

U mag maximaal 4 patronen mee- 

nemen (2 in uw Wolk en 2 losse  

patronen). Bij douanecontrole dient 

u de heupairbag af te doen.  

Bij twijfel adviseren wij u het IATA 

document via www.wolkairbag.com/

contact (Vliegen met Wolk)  

te downloaden en te printen, zodat 

u dit formulier kunt tonen aan de 

beveiligingsfunctionaris.

Heeft u nog vragen? Op https://

www.wolkairbag.com/contact 

vindt u de antwoorden op de meest 

gestelde vragen over de Wolk  

heupairbag.
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Service
&  
Garantie

10.

U heeft een jaar garantie op  

de elektronica van de Wolk  

heupairbag. Op de stoffen hoes 
biedt Wolk een garantie van  

drie maanden.

Heeft u problemen met de Wolk 

heupairbag of is er een defect?

Neemt u dan contact op met de 

Wolk Klantenservice:

Telefoon: 085 060 55 56  

(ma t/m vr 9.00 – 18.00 u)

E-mail:  

klantenservice@wolkairbag.com.
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