
GEBRUIKSAANWIJZING DOKI-LOOPFIETSEN 
    

VOOR UW VEILIGHEID 

- Het gebruik van de loopfietsen verloopt ten alle tijde onder toezicht 
van een volwassene.  

- Er kan slechts 1 persoon tegelijk de loopfiets gebruiken. 

- Gebruik de loopfiets niet in de buurt van trappen, hellingen, straten, 
sporen, enz. Geef de voorkeur aan veilige zones zoals effen 
oppervlakken.  

- Gebruik vastzittend schoeisel bij het gebruik.  

- De loopfiets is geschikt voor kinderen tussen 2 en 5 jaar oud en is 
niet geschikt voor personen zwaarder dan 50 kg. 

- Omdat de loopfiets een speeltoestel is, voldoet het niet aan de bepalingen voor de openbare weg en mag daarom 
ook niet aan het verkeer deelnemen.  

- Bij het nemen van bochten met te hoge snelheid en gedraaid stuurwiel kan gevaar voor omkantelen bestaan.  

- Enkel kinderen met voldoende motorische vaardigheden voor het veilig hanteren van de loopfiets mogen de 
loopfiets gebruiken. 

- De loopfiets voldoet aan de EN71-1/-3 Europese norm over veiligheid van speelgoed. 

- Verbind de loopfiets niet met andere voertuigen of trekapparaten. De loopfiets is niet ontworpen voor grote 
snelheden.  

- Denk eraan dat kinderen hun eigen vaardigheden en bepaalde (gevaarlijke) situaties vaak niet goed kunnen 
inschatten. Bedenk ook dat ze door hun natuurlijke speelsheid en temperament in situaties terecht kunnen komen 
die niet te voorzien zijn en die buiten de verantwoordelijkheid van MOEV vallen.  

- Gebruik de loopfiets enkel voor zijn beoogd doeleinde.  

- MOEV is niet verantwoordelijk voor schade.  

GEBRUIK 

- Controleer voor het gebruik van de loopfiets altijd alle schroef- en steekverbindingen op een correcte bevestiging. 

- Leer kinderen de loopfiets juist te gebruiken. 

- De loopfiets beschikt niet over een opbergrem. Verzeker daarom de loopfietsen bij het opbergen tegen wegrollen.  

- Laat kinderen die de loopfiets nog niet alleen kunnen gebruiken, niet zonder toezicht op een loopfiets.  

- Pas de toestellen met de verstelmogelijkheden aan de lichaamslengte van de kinderen aan.  
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- Transporteer geen voorwerpen met de loopfiets. 

- Bij het wegzetten van de loopfietsen op ondergronden die oplosmiddel bevatten of daarmee verlijmd zijn (bv.  
PVC) bestaat het gevaar van vlekvorming door een chemische reactie met het natuurproduct caoutchouc. Leg bij 
twijfel afdekmateriaal onder de wielen.  

- Let op een goede bandendruk (1.5 bar/22 PSI). Een te lage bandendruk verhoogt de slijtage en maakt het rijden 
moeilijker. 
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