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1 Algemene informatie
1.1 Voorwoord
Wij bedanken u voor uw aankoop van een ZIP buggy, een kwaliteitsproduct van onze firma. 
Deze gebruiksaanwijzing werd opgesteld om u te helpen vertrouwd te raken met het gebruik en het onderhoud 
van uw kinderwagen.
Lees alstublieft aandachtig de volgende instructies om een verkeerd gebruik van de buggy en zo een bescha-
diging ervan te vermijden. Indien u nog vragen of problemen hebt, verzoeken wij u contact op te nemen met uw 
leverancier.
Wij wensen u een goed gebruik van uw ZIP en hopen dat hij aan uw verwachtingen zal voldoen. Wij houden 
ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen aan deze gebruiksaanwijzing.

1.2 Toepassing
De kinderwagen wordt aanbevolen als hulpmiddel voor het verplaatsen van gehandicapte kinderen, die niet 
kunnen lopen of die geen rolstoel kunnen gebruiken.

Deze hulp kan noodzakelijk zijn als gevolg van:
• asymmetrische spier bewegingen (spastisch);
• verlies van ledematen;
• samengestelde instabiliteit;
• samengestelde contracties;
• samengestelde mankementen;
• algemene zwakheid.

1.3 Conformiteitsattest
HOGGI®  GmbH als fabrikant met de algehele aansprakelijkheid verklaart dat de ZIP kinderwagen voldoet 
aan de eisen van de richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen.

1.4 Garantievoorwaarden
De garantie is uitsluitend van toepassing indien het product wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen.

1.5 Naverkoopdienst en herstellingen
Het onderhoud en de herstellingen van de ZIP dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door erkende HOGGI 
dealers. Richt u tot uw plaatselijke dealer, hij zal u de originele onderdelen bezorgen.

Voor onderhoud en herstellingen is het volgende gereedschap noodzakelijk:
inbussleutel, maat, 4 mm, 5 mm en 6 mm;
Platte sleutel, maat 10 mm, 13 mm en 19 mm.

   Uw erkende HOGGI dealer: 
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2 Veiligheidsvoorschriften
2.1 Verklaring van de symbolen

Opgelet!
Waarschuwing voor mogelijk gevaar voor een ongeluk of verwondingen. 
Waarschuwing voor mogelijke technische schade.

Informatie! 
over het gebruik van het product.

Informatie! 
voor de technische dienst.

Opgelet! 
Lees het handboek vóór gebruik!

2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften
Lees vóór gebruik het handboek helemaal door!
Maak u zelf vertrouwd met de bediening en werking van de buggy voordat u hem gebruikt.
U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind. De veiligheid van uw kind kan 
in gevaar komen als u zich niet houdt aan de instructies in deze gebruiksaanwijzing. 
Het is echter onmogelijk alle mogelijke omstandigheden en onvoorspelbare situaties te 
omschrijven. Wees voorzichtig en redelijk wanneer u dit product gebruikt.De persoon die 
het gebruikt moet in staat zijn deze instructies te begrijpen. Iedereen die de buggy gebruikt 
moet de gebruiksaanwijzing gelezen en begrepen hebben. Indien u een verdere uitleg 
wenst, verzoeken wij u contact op te nemen met uw HOGGI dealer.

Maak uw kind in de buggy altijd vast met behulp van de veiligheidsgordels.

HOGGI wijst erop dat ieder gebruik anders dan bedoeld tot gevaarlijke situaties kan leiden. 
De kinderwagen is niet geschikt om mee te joggen, rennen, skaten of andere vergelijkbare 
activiteiten uit te voeren. De zwenkwieltjes vooraan neigen tot wiebelen bij een hoge 
snelheid, waardoor de kinderwagen plotseling tot stilstand kan komen en kan kantelen. 
Gebruik de buggy slechts in een normaal looptempo.
Laat de buggy tijdens het duwen nooit los en duw hem nooit ver weg.

De buggy dient uitsluitend te worden gebruikt op een platte en stabiele ondergrond.

Gebruik uw kinderwagen uitsluitend waarvoor deze door de fabrikant is ontworpen.Vermijd 
bijvoorbeeld tegen stoepranden aan te rijden.

Om obstakels zoals trappen en stoepranden te overwinnen, kantelt u de buggy op de 
achterwielen (trek achterover om op de verhoging te komen; om weer neer te komen laat u 
de duwwandelwagen langzaam voorover zakken)..

Rijd niet op trappen zonder de hulp van een begeleider. Indien opritten of liften beschikbaar 
zijn, verzoeken wij u daar gebruik van te maken. Indien dergelijke voorzieningen niet 
aanwezig zijn, dient de buggy door twee personen over het obstakel te worden getild.
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Wees uiterst voorzichtig op hellingen om te voorkomen dat:
-het kind uit de buggy valt;
-de buggy kantelt;
-de buggy ongewild weg rolt.

Breng de kinderwagen slechts tot stilstand op vlakke en horizontale oppervlakten. Indien u 
op een helling moet stoppen, zorg dan dat de zitting zich horizontaal bevindt en de buggy 
in evenwicht is. Wanneer de zitting overhelt bestaat het risico dat de buggy achterover 
kantelt.

Voor u het kind in de buggy plaatst of eruitneemt dient u de voorwielen de vergrendelen.

Ga niet op de voetsteun staan wanneer u het kind in de buggy plaatst of eruitneemt.

Til de buggy alleen op aan onderdelen die goed zijn bevestigd:
- de voorste framebuis boven de voorwielen;
- duwgrepen / duwhendel.

Waak erover dat het kind niet te ver uit de buggy leunt (naar voor, zijdelings of naar achter) 
omdat het verplaatsen van het zwaartepunt de buggy kan doen kantelen of omkiepen.

De juiste bandendruk is zeer belangrijk! Voldoende opgepompte banden verbeteren de 
mogelijkheid tot manoeuvreren aanzienlijk. De druk dient ten minste 2 bar te bedragen.

Vóór ieder gebruik moet u nagaan of de buggy in goede staat is.

Houd verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Plastic verpakkingen kunnen 
verstikking veroorzaken.

Laat uw kind nooit zonder toezicht in de buggy, zelfs niet als de veiligheidsgordels zijn vast 
gemaakt en de remmen zijn vastgezet.

Voordat u het kind in de buggy plaatst dienen beide vouwmechanieken en de zitting goed 
op hun plaats te zijn vergrendeld.

Statische stabiliteit bij >15°.
Het hangen van zware tassen of andere zaken aan de duwgrepen kan de stabiliteit 
negatief beïnvloeden.

De therapeutische tafel mag niet worden belast met meer dan 5 kg.

In de buggy mag slechts één kind tegelijk vervoerd worden.
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Het maximale gewicht voor de ZIPframe is 50 kg

Accessoires en uitbreidingen verminderen het maximale gewicht dienovereenkomstig.

Opgelet!
Bij het vervoeren van gehandicapte personen in een aangepast voertuig is het aanbevolen 
deze personen in de zetels van dit voertuig uitgerust met veiligheidsgordels te plaatsen. 
Op die manier zijn de passagiers optimaal beveiligd bij ongeval.
Uw ZIPbuggy heeft met succes de crashtests doorstaan volgens de Amerikaanse norm 
ANSI/RESNA WC/19 en de internationale norm ISO 7176/19.
Met gebruik van het accessoire (bevestigingspunten, artikel 3210-7300) en de gepaste 
veiligheidsgordels, kan de ZIPbuggy als zitplaats dienen in een voertuig aangepast voor 
het transport van gehandicapte personen.

Elke keer u de buggy bijstelt of monteert dient u na te gaan of alle schroeven weer goed 
vast zitten.
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3  Levering en voorbereiden voor gebruik

De originele verpakking omvat de volgende onderdelen:
• de opgevouwde buggy
• instructies voor gebruik en lijst met noodzakelijke gereedschappen;
• accessoires die u heeft besteld.

Verwijder voorzichtig de verpakking en de onderdelen aangebracht 
voor de veiligheid tijdens het transport.

Om de buggy uit te vouwen gaat u als volgt te werk:

• Til de buggy op met behulp van de zwarte handgrepen en ontvouw 
deze totdat u hem op de wielen neer kunt zetten.

Opgelet!
Er is een risico dat uw vingers vastgeklemd worden : 
houdt de buggy niet vast aan een ander onderdeel dan de 
handgrepen en vooral niet aan de gekruiste dwarsstang.

• Duw de handgrepen naar achteren totdat de vouwvergrendeling 
vast zit.

• Controleer beide vouwvergrendelingen.
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• Duw de vergrendeling van de rugleuning naar beneden.

• Doe de voetsteun naar voren zakken.

• Trek de vergrendelriem naar voor tot de pinnetjes naar de 
binnenkant uitgetrokken zijn.

• Plaats de voetsteun in de gewenste hoek en laat de pinnetjes zich 
in een van de gaatjes koppelen.

Om de buggy op te vouwen gaat u omgekeerd te werk.
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4  Afstellingen en aanpassingsmogelijkheden
4.1 Parkeerrem

Om de parkeerrem te vergrendelen duwt u met de punt van de voet 
de hendel van de parkeerrem naar beneden en rolt u de buggy 
iets naar voren of naar achteren zodat de vergrendelpinnen in de 
remschijf kunnen vallen. 

Vergrendel altijd de twee remmen.

Om de parkeerrem te ontgrendelen trekt u de hendel van de 
parkeerrem met uw voet omhoog.

4.2 Hoekinstelling rug

Draai de klemknoppen aan beide zijden een weinig los en zet de 
rugleuning schuin.

Draai vervolgens de knoppen weer goed vast.

Elke keer u de buggy bijstelt of monteert dient u na te 
gaan of alle schroeven weer goed vast zitten.

4.3 Hoogte voetsteun

Draai de 2 inbusvijzen aan elk kant los.
Regel de hoogte van de voetsteun, zorg dat hij symetrisch is en draai 
de vijzen weer vast.
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Naargelang de gewenste hoogte is het soms nodig eerst vijs (A) uit 
te vijzen en ......

....de voetsteunhouder vóór het vijsgat te plaatsen.
Steek vervolgens de vijs (A) terug.

Indien, bij het regelen van de hoogte, de voetsteunhouder zich juist 
op het gat van vijs (A) bevindt, is het mogelijk hem te demonteren en 
te draaien.

Hiervoor dient u de voetsteunhouder van het frame te halen en de 
linker- en rechterhouder om te wisselen.

Elke keer u de buggy bijstelt of monteert dient u na te 
gaan of alle schroeven weer goed vast zitten.

De minimumhoogte van 20 cm is slechts mogelijk wanneer de 
voetsteun zich zoals op de foto bevindt. De hoogte is beperkt door 
een pal.

A
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De maximumhoogte van 39 cm is slechts mogelijk wanneer de 
voetsteun zich zoals op de foto bevindt.

De maximumhoogte van 39 cm is bereikt wanneer de 
voetsteunhouder de onderste boord van het frame raakt.

4.4 Hoekinstelling voetsteun

• Trek de vergrendelriem naar voren zodat de grendels naar de 
binnenkant staan.

• Plaats de voetsteun in de gewenste stand en steek de grendel in 
de gekozen sleuf.

• Aangezien de voetsteun omgedraaid kan worden zijn er sleuven 
aan beide zijden.

4.5 Diepte zitting

U dient alle vijzen die de zitting vasthouden uit te halen ; u hebt de 
keuze uit twee dieptes.

ZIP T1 : 30 of 35 cm

Elke keer u de buggy bijstelt of monteert dient u na te 
gaan of alle schroeven weer goed vast zitten.

4.6 Demonteren van de wielen

De achterwielen zijn demonteerbaar ; zo neemt de opgeplooide 
buggy nog minder plaats in.
Duw op de vergrendeling en trek zijdelings aan het wiel.
Om het wiel terug te plaatsen dient u het op de as te duwen totdat 
het wiel automatisch vastklikt op de as. Controleer of het wiel goed 
vast zit door eraan te trekken.

4.7 Luchtbanden (optioneel)

Alle wielen kunnen uitgerust worden met luchtbanden.
De ventielen zijn dezelfde als bij een wagen en de druk kan 
gecontroleerd worden in een tankstation.

Let daarbij op de maximale druk aangegeven op de zijkant van de 
band.
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5.1 Zwenkvergrendeling 

De zwenkvergrendeling wordt door de fabrikant of door een erkend 
dealer gemonteerd.

Om het wiel vast te zetten draait u de vergrendelpin met 90° en zet u 
hem weer vast in het daarvoor bestemde gaatje in de zwenkvork.

Om de zwenkvergrendeling te openen trekt u aan de vergrendelpin, 
draait u deze met 90° zodat hij weer in de onvergrendelde positie 
uitkomt.

Het is mogelijk het wiel te blokkeren door de vijs aan de zijkant vast 
te zetten.

5.2 Rijrem 

De ZIP kan uitgerust worden met rijremmen.
De remmen worden in werking gesteld met een remhendel op elke 
handgreep.

Deze remmen mogen enkel gebruikt worden tijdens het 
rijden. Gebruik bij stilstand enkel de parkeerremmen.

Bijstellen:

De remmen worden ingesteld door de fabrikant.
Indien het nodig is ze bij te stellen, ga dan als volgt te werk :

Draai de contramoer aan de handgreep los. Regel de spanning van de 
kabel met de regelingsvijs.
Draai de contramoer opnieuw vast.
Let erop dat de kabelgids naar binnen gedraaid is, anders zou hij te-
gen het wiel kunnen wrijven.

5  Accessoires
Alle accessoires die niet door de fabrikant zijn geïnstalleerd dienen te worden geïnstalleerd door een
gekwalificeerd technicus. De volgende uitleg is voor die personen bestemd.

Alle accessoires aangestipt met een (*) moeten verwijderd worden vóór u de buggy opplooit.

De fixeerriemen zijn meestal te lang, dit om aan elk gebruik te kunnen voldoen.
Bij het opplooien kunnen de uiteinden van de fixeerriemen gekneld raken. Kort dus de uitstekende 
einden in om dit te vermijden. Om het rafelen van de ingekorte fixeerriemen te voorkomen kunnen 
de einden bij elkaar gesmolten worden d.m.v. een vlammetje.
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5.3 Veiligheidsbevestigingspunten voor het transport 

De ZIP is geslaagd in de crashtest.
Met gebruik van het accessoire 3210-7300 en de gepaste fixeerrie-
men, kan de ZIPbuggy gebruikt worden om personen te vervoeren in 
een aangepast voertuig.

Tijdens het transport moeten de riemen vastgemaakt worden aan het 
voertuig en aan de bevestigingspunten van de buggy.

5.4 Rugkussen

De ZIP kan uitgerust worden met een rug- en een zitkussen.

In de twee kussens bevinden er zich openingen om de vijfpuntengor-
del door te laten.

Plaats het kussen tegen de rugleuning en maak het vast met met de 
velcro boven- en onderaan de rugleuning.

5.5 Zitkussen

Het zitkussen wordt eveneens met velcro vastgemaakt aan de zit-
ting.

5.6 Gecompartimenteerd zitkussen (*)

Dit kussen is samengesteld uit een overtrek en verschillende stukken 
schuim.

Er bestaan 3 verschillende kussens voor de zitting.

Met de geleverde onderdelen is het mogelijk een adductie of een ab-
ductie te plaatsen.
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Dit kussen wordt aan de zitting vastgemaakt met velcro.

Het moet weggenomen worden vóór u de buggy opplooit.

Dit kussen kan niet gebruikt worden samen met een vijfpuntengordel.

5.7 Buikgordel 

Aan beide kanten van de gordel is een gesp gemonteerd. Steek de 
gordel in de gesp zoals op de foto zodat hij slechts één maal in de 
gesp passeert. De resterende lengte bepaalt de eindlengte van de 
gordel.

Steek de gordel in de hiervoor bedoelde gleuf aan beide kanten van 
het buggykader.

Steek nu de gordel opnieuw in de gesp.

Open de buikgordel door op de rode knop te drukken.

De lengte van de gordel kan aangepast worden door aan de riem te 
trekken juist naast de sluiting.

5.8 Vijfpuntengordel

Voorbereiding/montage:

Op de rugleuning zijn banden stof genaaid die op verschillende 
hoogtes fixeerpunten vertonen.
Maak de ring aan het uiteinde van de gordel vast aan één van die 
fixeerpunten.
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Doe hetzelfde met de gordel die aan de zitting moet vastgemaakt 
worden.
Plaats de gordel zodanig dat hij zo dicht mogelijk bij het lichaam 
komt. Hij mag zich echter niet onder het kind bevinden.

Nu dient u het rug- en zitkussen terug te plaatsen, maak 
ze vast met de velcro.

De centrale gordels worden geplaatst zoals beschreven onder punt 
5.7 buikgordel.

Om de vijfpuntengordel af te doen, handelt u als volgt:

• Druk op de rode knop van de sluiting.

• Druk op de knop van het verstelsysteem van de gordel en trek 
eraan tot er nog slechts 5 cm gordel overblijft.

• Op die manier bekomt u een zeer wijde gordel die u toelaat 
gemakkelijk de armen van het kind vrij te maken.

• Til het kind uit de buggy.

Om de vijfpuntengordel vast te maken, handelt u als volgt:

• Plaats het kind in de buggy.

• Steek eerst een elleboog van het kind door één van de schouderlus-
sen van de gordel en daarna de arm en het hand.

• Doe hetzelfde met de andere arm.

• Plaats de uiteinden van de gordel in de sluiting.

• Span de schouder- en buikgordel aan door aan de uiteinden van de 
riemen te trekken die uit de lengteversteller komen.
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5.9 Voetbandjes 

Leid de voetbandjes door de ringen op de voetsteun en kruis ze over 
de voet van het kind. De hiel dient tegen de hielplaat van de voetsteun 
te rusten. Plaats de sluiting altijd aan de buitenkant. 

Sluiten en aanspannen gebeurt met de velcro.

5.10 Beschermingsstang met bekleding (*) 

Plaats de stang in de opening aan het uiteinde van de zitting. Hou de 
drukknop (langs beide zijden) ingedrukt.

De stang is gebogen en kan dus in de twee richtingen geplaatst 
worden.

Om te openen duwt u op de drukknop (aan elke zijde) en trekt u de 
stang volledig eruit.

U kunt de bekleding gemakkelijk verwijderen door de rits te openen.

5.11 Therapeutische tafel (*)
De tafel wordt geplaatst en weggenomen op dezelfde wijze als de 
stang.
Ze is in de diepte en schuin verstelbaar door middel van de 
klemhendels.

Respecteer de maximale belasting van de tafel.

Maximumgewicht op de tafel: 5 kg.

5.12 Wintervoetenzak (*)

Ritsen zorgen ervoor dat de bovenkant van de voetenzak kan 
worden geopend of verwijderd.

Plaats de voetenzak op de buggy en maak hem vast met de strips.
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Om te vermijden dat de zak van de buggy afglijdt, dient u de strips 
achter de zak om aan het frame vast te knopen.

Haal de voetenzak van de buggy vóór u deze opplooit.

5.13 Regenhoes (*)

Trek de kap over het hoofd van het kind en vouw dan de bovenkant 
over de rugleuning en de onderkant rond de voetsteun.

5.14 Kap met regenhoes

Montage bij de levering:

- Indien dit niet gebeurde door de fabrikant, monteert de dealer het 
adaptatiestuk op het frame.

- Plaats de twee stangen van de kap aan beide zijden in de 
adaptiestukken.

- De instellingshoek van de kap kan versteld worden.
- Spreid de kap uit en vouw de achterkant over de rugleuning.

Kap met regenhoes:
Plaats de regenhoes op de kap en trek haar over de voetensteun.

U moet de kap niet afnemen om de buggy op te plooien.

Trek de kap naar voor zoals op de foto.
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Plooi daarna de buggy zoals beschreven in punt 3.

5.15 Buggy-Board (voetstuk) (*)

De ZIP kan uitgerust worden met een buggy-board om een tweede 
kind gemakkelijk te vervoeren.

Het adaptatiestuk moet boven de as van de achterwielen geplaatst 
worden.

5.16 Parasol (*)

De ZIP kan uitgerust worden met een parasol.

Het adaptatiestuk wordt op één van de handgrepen van de ZIP 
vastgemaakt.

De parasol wordt op dit stuk gefixeerd. De ZIP kan opgeplooid 
worden met dit adaptatiestuk.

5.17 Transporttas

De transporttas dient om de buggy te beschermen en hem 
opgeplooid gemakkelijker mee te nemen.

6  Transport

6.1 In de kofferbak van een auto

U kunt de opgeplooide buggy in de koffer van om het even elke auto 
plaatsen.

Maak hem vast om te vermijden dat hij in de koffer verschuift.
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6.2 Transport van de buggy in een aangepast voertuig

Opgelet!
Bij het vervoeren van gehandicapte personen in een 
aangepast voertuig is het aanbevolen deze personen in 
de zetels van dit voertuig uitgerust met veiligheidsgordels 
te plaatsen. Op die manier zijn de passagiers optimaal 
beveiligd bij ongeval.
Uw ZIPbuggy heeft met succes de crashtests doorstaan 
volgens de Amerikaanse norm ANSI/RESNA WC/19 en de 
internationale norm ISO 7176/19.
Met gebruik van het accessoire (bevestigingspunten, 
artikel 3210-7300) en de gepaste veiligheidsgordels, 
kan de ZIPbuggy als zitplaats dienen in een voertuig 
aangepast voor het transport van gehandicapte personen.

 7 Onderhoud
Uw ZIP buggy is EG goedgekeurd. Dit betekent dat de fabrikant garandeert dat dit product in zijn geheel voldo-
et aan de richtlijnen van de norm EG 93/42/t.
Vóór ieder gebruik moet de goede werking van het product nagekeken worden.
De onderdelen in de volgende tabel dienen door de gebruiker met de aangegeven intervallen te worden ge-
controleerd.

Controleer      dagelijks  wekelijks  maandelijks

De werking van de rem / de parkeerrem   X

De schroefverbindingen       X

Druk van de banden (indicatie op de zijkant van de band)  X

Visuele controle van aan slijtage onderhevige onderdelen zoals wielen en lagers   X

Properheid van lagers           X

Indien er gebreken aan het licht komen verzoeken wij u contact op te nemen met uw erkende HOGGI dealer 
om er een oplossing voor te vinden.

Schoonmaak
- Maak het frame en alle plastic onderdelen uitsluitend schoon met een mild 

reinigingsmiddel
- De bekleding kan worden gewassen op 40°. In de wasmachine dient u ze in een linnen 

zak of in een kussensloop te doen.
- In de meeste gevallen is schoonmaken met een vochtige doek voldoende.
- Gebruik uw ZIPbuggy niet in zeewater.
- Vermijd dat zand in contact komt met de verschillende onderdelen van de buggy.
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8 Technische gegevens

Afmetingen (cm) gewicht (kg)    Maat 1  
Diepte zitting      30 cm / 35 cm

Breedte zitting     35 cm
Lengte standaardrugleuning   60 cm
Lengte hoge rugleuning    66 cm
Onderbeenlengte     20 - 39 cm
Hoekinstelling zitting    18°
Hoekinstelling rug     90°-100° (optioneel 105°)
Hoekinstelling voetsteun    -10°/0°/+10°
Hoogte van de handgreep    112 cm
Totale breedte     59 cm
Wieldiameter (achter – voor)   20 cm / 30 cm
Afmetingen opgevouwen (L x l x h)  78 cm x 36 cm x 39 cm
Gewicht      12,5 kg
Maximale belasting     50 kg
Draaicirkel      126 cm

Opgelet!
Accessoires en uitbreidingen verminderen het maximaal toegestane gewicht van de passagier 
evenredig.
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Fabrikant:

Hoggi GmbH 
Taunusstrasse 17

56235 Ransbach-Baumbach
DUITSLAND

Fon: (+49) 26 23 / 92 499-0 · Fax: (+49) 26 23 / 92 499-99
e-mail: info@hoggi.de · Internet: http://www.hoggi.de


