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Monteren van de iWALK3.0 is makkelijk 
en kan zonder gereedschap.

Stel de iWALK in voor uw been
DE JUISTE INSTELLING IS ERG BELANGRIJK! Met de instructievideo’s is het 
makkelijk om te doen. Stel hem goed in zodat hij perfect past.

In de instructievideo kunt u zien hoe u moet 
staan, lopen, traplopen en de iWALK om en 
af moet doen.1 2 3
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www.iwalk-free.com/get-started

https://www.iwalk-free.com/get-started
https://iwalk-free.com/get-started/#iwalk30
https://iwalk-free.com/get-started/#iwalk30
https://iwalk-free.com/get-started/#iwalk30
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Mist u een onderdeel? Moeite met het gebruik?

1. Dijsteun

2. Duimschroeven

3. Handvat

5. Knieriem

6. Steunbuizen

7. Klem
7a. Klemschroef
7b. Klemmoer

8. Bovenbeenriem

9. Knieholteriem

10. Kuitriem

12. Kniesteun

13. Kuitriembevestiging

15. Voet

11. Foam kniesteun

4. Hoogte 
instellingsklem
- Bovenste

14. Hoogte 
instellingsklem
- Onderste

Bovenste M
ontage

O
nderste M

ontage
Houdt dit overzicht bij de hand als u belt voor technische 
ondersteuning

Problemen met montage?

+1 562-653-4222
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support@iwalk-free.com

Neem contact op met uw dealer

Houdt dit overzicht bij de hand als u belt voor 
technische ondersteuning

Of kijk op de website  >

https://iwalk-free.com/international-dealers/

https://iwalk-free.com/technical-support/iw30-technical-support/


Informatie wet en regelgeving

cepartner4U , Esdoornlaan 13, 3951 
DB  Maarn, The Netherlands

•Verklaring bedoeld gebruik: Dit product is bedoeld voor mensen met een maximaal gewicht van 126kg die het onderbeen willen ontlasten tijdens lopen tijdens normale 
omstandigheden, zowel binnen als buiten in een temperatuur tussen 0 en 40 graden.

•Verwachte levensduur: 150 dagen bij 6000 stappen per dag bij intensief gebruik; langere levensduur bij minder zwaar gebruik

•Schoonmaakinstructie: Spoel schoon met water, goed laten drogen, pas gebruiken indien geheel droog.

Product is niet bedoeld voor zelfstandig gebruik bij mensen met fors evenwicht of cognitieve problemen

Product bevat metalen onderdelen. Gebruik of draag niet tijdens medische beeldvorming, zoals MRI

Volg altijd de originele montage instructie als u een onderdeel vervangt en gebruik alleen originele onderdelen.

Product reageert niet op verbale of telepatische opdrachten

Stop met gebruik als er enig letsel optreedt aan zacht weefsel bij het dragen of gebruik van het product

Doe geen onderdelen in uw mond. Monteer niet in het bijzijn van kleine kinderen

Plaats uw vingers niet in kleine openingen of gaatjes zowel in gebruik en als hij niet in gebruik is

Stel niet bloot aan omgevinsgwarmte of open vuur. Niet achterlaten in direct zonlicht, niet gebruiken als het product te warm is om aan t raken, wacht tot dat hij afgekoeld is.

Ontvlambaarheid: Dit product heeft geen vlamvertragende of zelfdovende materialen

Het product is bedoeld voor gebruik van 1 persoon, niet voor verhuur of wederverkoop

Als u de instructies niet begrijpt, vraag hulp bij instructie.

Gebruik het product alleen na juiste montage, zoals aangegeven in de instructies

Cognitief beperkte mensen moeten assistentie krijgen van bevoegde mensen in het gebruik

iWALKFree Inc.
130 North Marina Drive
Long Beach, CA, 90803


