
CHECKLIST: IS DEZE WOLK DEFECT?

A.

Lampje brandt

niet

C.

Overig

B.

Lampje brandt

continu rood

Zie stappenplan A

(pag. 2)

Zie stappenplan B

(pag. 3)

Volg protocol bij defect en vermeld 

dat het om type defect C gaat.



A: LAMPJE BRANDT NIET
 --> video-instructie van hoe je Wolk oplaadt - zie www.wolkairbag.com/instructies

Leg Wolk aan de oplader

Nee

Gaat het lampje  

(even) branden?

Nee

Ja

Gebruik je  
een magneetlader? 

(zie plaatje) 

 
 

Nee

Gaat het lampje  

(even) branden?
JaJa

Vervang het

magnetische
opzetstukje in de
Wolk en gebruik

een andere
magnetische

oplader.

Ja

Nee

Gaat het lampje 

(even) branden?

Het lampje
brandt
weer. 

Indien

groen kan
de Wolk

weer

ingezet
worden

Wolk is defect. 

Volg protocol bij defect en vermeld het type defect (A. B. of C. met toelichting)

Laad Wolk 1 uur op

Haal de Wolk van de
oplader,

doe de Wolk om en
zet twee stappen

JaJa

Ja

Nee

Heb je een reserve
magnetisch 

opzetstukje

Verwijder het

magnetische
opzetstukje en

gebruik een oude

lader (zie plaatje) 
 
 

Scan de QR-code voor een video-instructie 
van het opladen van de Wolk of ga naar 
wolkairbag.com/belt-opladen



B. LAMPJE BRANDT CONTINU ROOD

Scan de QR-code voor een video-instructie van 
het vervangen van een patroon bij de Wolk of 
ga naar wolkairbag.com/belt-patroon

Verwijder linkerpatroon
(zie instructievideo

bovenaan deze pagina)

Kijk je tegen  
de slagpen aan als 

je in het gaatje kijkt  

van het linker  
patroon?

Nee

Plaats linkerpatroon

terug

Verwijder
rechterpatroon (zie

instructievideo)

Kijk je tegen  
de slagpen aan als  
je in het gaatje kijkt 

 van het rechter 
patroon?

Nee

Ja

Haal de Wolk van
de oplader,

doe de Wolk om en
zet twee stappen

Ja

Brandt het lampje  

rood continu?
Nee

Plaats een

nieuw patroonJa

Plaats een

nieuw patroon

Haal de Wolk van
de oplader,

doe de Wolk om en
zet twee stappen

Gaat het lampje  

(even) branden? Ja

Nee

Wolk is defect. 

Volg protocol bij defect en vermeld het type defect (A. B. of C. met toelichting)

De Wolk
patronen
zijn  ok. 

 Indien

groen kan
de Wolk

weer

ingezet
worden

 --> video-instructie van hoe je een patroon vervangt - zie www.wolkairbag.com/instructies


