INSTRUCTIES

Scan de QR-code om alle instructies en
video’s online te raadplegen of ga naar
wolkairbag.com/instructies

DE BELANGRIJKSTE ONDERDELEN VAN DE WOLK HEUPAIRBAG

Wolk Belt

Lampje
Sluiting

Sluiting
Opening voor
patroon

Oplaadpunt

Airbag

Opening voor
patroon

Airbag
Wolk-nummer

Wolk Shorts

Lampje

Oplaadpunt

Wolk-nummer
Opening voor
patroon

Airbag

voorzijde

binnenstebuiten

2

IN GEBRUIK NEMEN & MAATVOERING - WOLK BELT
Belt

1.

2.

1. Plaats de Wolk over of onder het ondergoed. Sluit het

3.

4.

Er zijn 4 verschillende maten: S, M, L en XL. De maat wordt

klittenband aan de voorkant. De heupairbag dient altijd

bepaald door de omvang op de blote huid te meten circa 1

onder de kleding gedragen te worden voor optimale

handbreedte onder de navel.

bescherming.

S: 84 tot 94 cm / M: 95 tot 103 cm

2. Zorg dat de sluiting een handbreedte onder de navel zit.

L: 104 tot 111 cm / XL: 112 tot 125 cm

3. Zorg dat de airbags goed naar beneden blijven zitten bij
het aankleden.
4. Controleer of het lampje groen brandt, dan is de

Let op!
•

Laat de Wolk geopend wanneer deze niet gedragen wordt
om onnodige activatie te voorkomen!

bescherming actief.
•

De airbags dienen meer naar achteren dan naar voren te
zitten. Een heup breekt men voornamelijk door opzij of

Scan de QR-code voor een
instructievideo of ga naar
wolkairbag.com/belt-gebruik

schuin naar achteren te vallen.
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UITLEG LAMPJE - WOLK BELT
Belt

Let op! Er zijn 2 verschillende elektronica-versies in omloop

Oranje/groen knipperend: de bescherming is actief,

van de Wolk Belt. De versies hebben invloed op de werking

maar de batterij is bijna leeg. Laad tijdig

van het lampje.

de batterij op.

Versie 1: Het lampje gaat branden wanneer het klittenband

Rood/oranje knipperend:

van de Wolk gesloten wordt. Dit is de gebruikte versie tot op

-

heden.

Bij het dragen: de bescherming is niet actief, de
batterij is leeg. Laad de batterij op.

Versie 2 (de nieuwe versie): Het lampje gaat branden zodra

Bij het opladen: er is een technische storing.
Neem contact op met Wolk.

de Wolk bewogen wordt.
Rood:
De verdere werking van het lampje is hetzelfde.

-

Bij het dragen: de bescherming is niet actief.
Er heeft een activatie plaats gevonden. Vervang

Groen:
-

Bij het dragen: de bescherming is actief.

-

Bij het opladen: de batterij is vol.

Oranje: de batterij is aan het opladen.

het airbagpatroon.
-

Bij het opladen: er is een technische storing.
Neem contact op met Wolk.

Rood knipperend: de bescherming is niet actief. Er is
sprake van een technische storing. Neem contact op met

Oranje knipperend: de heupairbag is in wasmachine-

Wolk.

stand.
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OPLADEN & UPDATEN - WOLK BELT
Belt

1.

2.

3.

4.

5.

Een volledig opgeladen batterij gaat circa 24 uur mee. Als

De Wolk opladen

het lampje groen/oranje knippert dan is de batterij nog

1. Stop de meegeleverde oplader in het stopcontact.

half vol. Als het lampje rood/oranje knippert is de batterij

2. Sluit de heupairbag door middel van het klittenband.

leeg en is de bescherming niet meer actief.

3. Plaats de kleine stekker van de oplader in het oplaadpunt.
Deze bevindt zich in het midden van de Wolk. Het lampje

De Wolk is na circa 3 tot 4 uur volledig opgeladen. Langer

brandt oranje. In het geval van een magnetische oplader

opladen dan vier uur is niet schadelijk voor de heupairbag.

is het insteken niet meer nodig. Houd de kabel in de buurt
van het oplaadpunt, zodat deze automatisch gekoppeld

NB. Indien er een software-update beschikbaar is wordt
deze automatisch uitgevoerd tijdens het opladen, mits de
heupairbag gesloten is.

wordt.
4. Het lampje brandt groen wanneer de batterij volledig is
opgeladen.
5. Haal de oplader uit het oplaadpunt en open de
heupairbag. Laat de Wolk geopend wanneer deze niet

Scan de QR-code voor een
instructievideo of ga naar
wolkairbag.com/belt-opladen

gedragen wordt om onnodige activatie te voorkomen!
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INFORMATIE OVER EEN ACTIVATIE - WOLK BELT
Belt

De Wolk activeert alleen bij een zijwaartse val (op de heup).

Een activatie is op de volgende manieren te herkennen:

Bij een val naar voren of naar achteren zal de heupairbag
De airbag voelt koud aan

niet activeren.

Als de airbag zich opblaast voelt
Na een val (en een activatie) biedt de Wolk geen goede

deze koud aan door de koude lucht

bescherming. Het gebruikte patroon moet vervangen

uit het patroon.

worden. Raadpleeg hiervoor de specifieke instructies.
Het lampje brand rood

Hoe dik wordt de airbag?

Na een val en activatie van één van

De airbag wordt slechts 4-5 cm dik.

de airbags brandt het lampje rood.

Je ziet er weining van en de kleding
blijft gewoon heel.

Slagpinnetje zichtbaar

Wat gebeurt er na een val?

Bij het geactiveerde patroon is het

De airbag loopt na het opvangen

slagpinnetje zichtbaar door het

van de val direct leeg en neemt

gaatje in het patroon.

dezelfde vorm aan als voor de val.

Ook in het dashboard is te zien dat er een activatie heeft
plaatsgevonden.
Scan de QR-code voor een
instructievideo of ga naar
wolkairbag.com/belt-activatie
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PATROON VERVANGEN - WOLK BELT
Belt

1. Open het klittenband van de patrooningang.
2. Ontkoppel het klipje van het patroon door
de zijkant van het klipje in te drukken. Deze

INGANG PATROON

is te vinden onder de stof. Duw het patroon
uit de patrooningang (het gebruikte
patroon mag bij het restafval).
3. Pak een nieuw patroon en let op de juiste
maat. Deze staat op de sticker. Verbreek

1.

2.

het zegel en schuif het nieuwe patroon met
de richting van de pijl in de patrooningang.
4. Sluit het klittenband van de patrooningang.
Koppel het klipje aan het patroon en plaats
deze terug onder de stof.

INGANG PATROON

5. Sluit de Wolk en controleer of het lampje
groen brandt, dan is de bescherming
opnieuw actief.

3.
Scan de QR-code voor een
instructievideo of ga naar
wolkairbag.com/belt-patroon

4.
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TOILETGANG - WOLK BELT
Belt

Optie 1

Optie 2

Optie 3

Schuif de Wolk omhoog. De heupairbag

Schuif de Wolk omlaag, net als het

Maak het klittenband los en doe de

kan gesloten blijven.Schuif de Wolk na

ondergoed. De heupairbag kan gesloten

Wolk af. Doe hem na de toiletgang

de toiletgang weer omlaag.

blijven. Schuif de Wolk na de toiletgang

weer om en sluit het klittenband.

weer omhoog.
Controleer de Wolk na de toiletgang
•

Let in alle gevallen op dat de airbags goed naar beneden blijven zitten bij het aankleden.

•

Brandt het lampje groen? Dan is de bescherming actief.

Scan de QR-code voor een
instructievideo of ga naar
wolkairbag.com/belt-toilet
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WASVOORSCHRIFT - WOLK BELT
Belt

1.

2.

3.

4.

5.

6.

De Wolk kan in zijn geheel in de wasmachine. Verwijder hierbij géén onderdelen!
1. Sluit de Wolk door middel van het klittenband om
onnodige activaties te voorkomen.

Bij het starten van het wasprogramma gaat de Wolk in de
wasmachine stand en knippert het lampje oranje.

2. Plaats de Wolk in de wasmachine.
3. Stel een wasprogramma in op maximaal 40° C.
4. En centrifuguur op maximaal 800 toeren.

5. Haal de Wolk uit de wasmachine. Laat de Wolk geopend
wanneer deze niet gedragen wordt om onnodige activatie
te voorkomen!
6. Hang de Wolk geopend te drogen.

Scan de QR-code voor een
instructievideo of ga naar
wolkairbag.com/belt-wassen

Het wasvoorschrift bevindt zich ook op het label van de
heupairbag.
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CONTACT

Alle instructies zijn online te raadplegen.
Scan de QR-code voor alle instructies en
instructievideo’s of ga naar
wolkairbag.com/instructies

Heb je vragen over de Wolk heupairbag of is er een
probleem? Neem dan contact op met de Wolk klantenservice
Telefoon:

085 - 060 55 56
ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur

E-mail:

klantenservice@wolkairbag.com
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