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1. Montage linkerzijde

A. Montage op wielas

• Zorg voor een perfect 
horizontale werkoppervlakte 
en een correct uitgevouwen 
rolstoel.

• Controleer of de beschikbare 
lengte van de wielas meer dan 
4 mm is (zie anders speciaal 
geval nr. 1 op pagina 10).

Draai de linker asmoer los.

Plaats de linkerzijde van de adapter.

Zie speciaal geval nr. 2 op pagina 11 
als de ring niet correct kan worden 
aangebracht of het risico loopt te 
worden vervormd bij het vastdraaien.

> 4 mm



Verplaats de afstandhouders bij eventuele obstakels.

Draai de asmoer een beetje vast.
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 Plaats de ronde waterpas op de beugel en draai de adapter totdat de luchtbel perfect 
gecentreerd is.

Draai vervolgens de asmoer definitief vast om deze 
positie te behouden.

B. Hoogte-instelling en fixatie
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Plaats de klem op de buis 
zonder de schroeven vast te 
draaien.

Vul indien nodig de ruimte tussen buisklem en beugel op met 
afstandhouders.

Fixeer de schroef in de gleuf en draai de 
buisklem met de andere 2 schroeven vast.

Schuif de klem over de buis 
totdat één van de gaten 
tegenover de verticale of 
diagonale gleuf zit.

C. Positionering van buisklem

Zie speciaal geval nr. 3 op pagina 11 als er geen montagemogelijkheid is 
tussen buisklem en adapter.
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A. Montage op wielas
Raadpleeg pagina 3 en 4 en herhaal dezelfde 
stappen aan de rechterzijde.

B. Hoogte-instelling 
en fixatie. 
Raadpleeg pagina 5 en herhaal dezelfde 
stappen aan de rechterzijde.

C. Positionering van 
buisklem
Raadpleeg pagina 6 en herhaal dezelfde 
stappen aan de rechterzijde.
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2. Montage rechterzijde



A. Breedte-instelling

• Draai de 8 stelschroeven los om de lengte aan te passen.
• Sluit en vergrendel de centrale as.

• Zorg voor symmetrie.

• Draai de 4 stelschroeven aan de onderkant (1) een beetje vast.
• Draai de 4 stelschroeven aan de achterkant (2) een beetje vast. 

• Draai de 4 stelschroeven aan de onderkant (1) stevig vast.
• Draai de 4 stelschroeven aan de achterkant (2) stevig vast.
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3. Afstelling centrale as



B. Hoogte check

C. Positionering van de magneet

Controleer de hoogte van de centrale as: 
190 mm vanaf de grond. 
(Tolerantie: 190 tot 210 mm)

Als de hoogte van de centrale as niet 
binnen de toleranties valt, pas dan de 
montage aan door de linker en rechter 
buisklemschroeven en asmoeren los te  

 draaien.

Controleer het openen en sluiten van de centrale as.

Positioneer de magneetring van de centrale as ter hoogte van de magneet aan de 
rechter adapterzijde.
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Pas de montage aan als de centrale as niet of niet goed vergrendelt. 



Voor gebruik

Controleer of de koppeling van de Yomper met de vouwframe adapter goed en stevig is.

Speciaal geval nr. 1

Als de beschikbare lengte van de wielas minder is dan 4 mm
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Verwijder dan één of meer afstandhouders om de gewenste lengte te 
verkrijgen.



Speciaal geval nr. 2

Speciaal geval nr. 3

Voeg dan een afstandhouder toe.

Gebruik dan het offset-onderdeel.

Plaats altijd 2 schroeven in de 
verticale of diagonale gleuf.
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Als de ring niet correct kan worden aangebracht of het risico loopt te 
worden vervormd bij het vastdraaien

Als er geen montagemogelijkheid is tussen buisklem en adapter
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Voor gebruik van de Yomper
Check de positie van de Yomper stopper. 

De stopper zorgt ervoor dat de Yomper de rolstoel niet achterover kan laten kantelen.

De Yomper en de adapter (zie rode onderdelen in tekening hieronder) moeten elkaar raken 
wanneer de voorwielen zich op 120 mm vanaf de grond bevinden.


