BRUGSANVISNING
KØRSELSINSTRUKTION
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Det er vigtigt at du læser hele denne brugsanvisning inden du tager din Eloflex i brug,
for at være sikker på at du bruger den uden at løbe nogen risiko, og dermed ikke
forøger skade på dig, dine omgivelser eller din el-kørestol.

Eloflex
H

Tak og god fornøjelse!
Tak fordi du valgte en Eloflex som din el-kørestol. Det betyder meget for os fordi vores vision
er at gøre menneskers hverdag lidt lettere, og at give mennesker som er bevægelseshæmmede en større frihed. Vi håber at det er det du vil opleve når du bruger din nye Eloflex.
Vi véd at du kommer til at få stor glæde af din nye el-kørestol. Denne brugsanvisning indeholder vigtige informationer om sikkerhed, anvendelse og pleje. Vi opfordrer dig til at læse
brugsanvisningen grundigt igennem inden du tager din Eloflex i brug for første gang. Vi
anbefaler også at du øver dig i at køre din Eloflex et sted hvor du kan køre frit og uhindret,
så du får fornemmelsen for at køre og styre din Eloflex, inden du bruger den i almindelig
sammenhæng.
Eloflex el-kørestol er konstrueret til brugere med mange forskellige behov. Beslutningen om
hvorvidt en Eloflex er det rigtige for brugeren tages af brugeren selv evt. i dialog med kommunen eller forhandleren. Eloflex fralægger sig ethvert ansvar for tilfælde hvor el-kørestolen
ikke passer til brugerens behov.
En Eloflex skal først og fremmest bruges i sin standard udførelse. Hvis el-kørestolen skal
tilpasses eller ændres må det kun ske igennem kommunens værksteder eller af Eloflex.
Du skal være opmærksom på at skader og fejl som opstår på grund af at man ikke har
fulgt brugsanvisningen eller på grund af manglende vedligeholdelse, vil disse ikke være
omfattet af garantien.
Held og lykke, og rigtig god fornøjelse med dine nye Eloflex.
Kør forsigtigt !
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Avsedd användning
Typeklassificering og tiltænkt anvendelse.

Tilbehør

Eloflex el-kørestole er udviklet for personer som har svært ved
at gå eller som ikke kan gå, men har synet, førlighed og mentalt er i stand til at styre en el-kørestol.

Oplader og pung med almindeligt værktøj ligger i posen under
sædet når stolen leveres.

Anvendelse
Eloflex el-kørestol har en størrelse og bevægelighed som
gør den let at bruge indendørs, men stolen er især egnet til
udendørsbrug. I kapitlet ”Tekniske data” finder du information
om hastighed, venderadius, rækkevidde, maksimal stigning,
maksimal vægt på bruger o.s.v. Vi anbefaler at du læser alt om
sikkerhed i afsnittet ”Sikkerhedsinstruktioner” .
Eloflex er testet og godkendt ifølge EN12184:2014 - klasse B
(Inden- og udendørsbrug).
Eloflex er også godkendt ifølge ISO-7176, IEC60601 og batterierne er godkendt ifølge UN38.3.
Eloflex el-kørestole opfylder alle anbefalede krav i loven
(1993:584) om medicintekniske produkter samt i forskrifterne
(LVFS 2003:11 og LVFS 222009:18) om medicintekniske produkter. Produktet opfylder herved kravene i EU’s direktiv om
medicintekniske produkter, 93/42/EEU och 22007/47/EU.
Sammenligningsbedømmelse/CE-mærkning ifølge klasse 1
er udført i overensstemmelse med det medicintekniske direktiv 93/42 EEG / MPG (lov om medicintekniske produkter) og
gælder kun for det komplette produkt. CE-mærkningen bliver
ugyldig hvis man udskifter dele og/eller ekstraudstyr som ikke
er godkendt til dette produkt.

Anvendelse/behov
Hensigten med en Eloflex el-kørestol er at kompensere for en
skade eller nedsat funktion, hvorfor den anbefales til følgende :
• Hvis brugeren ikke kan, eller er stærkt begrænset i at gå,
hvilket gør det svært at bevæge sig omkring i hjemmet og
lokalt.
• Hvis der behov for at kunne bevæge sig ud fra hjemmet for
at komme ud i den friske luft eller for at kunne komme til de
steder som normalt skal besøges for at udføre de daglige
ærinder.
• Hvis brugeren har svært ved at komme til, eller at udføre
arbejde og andre aktiviteter på grund af sin begrænsede
bevægelighed.
Eloflex er egnet til brug både inden- og udendørs, og hvis det
på grund af begrænset bevægelighed ikke er muligt at anvende manuel kørestol, men brugeren er i stand til på korrekt vis
at håndtere en eldrevet kørestol, er Eloflex det oplagte valg.

Anvend kun Eloflex el-kørestol når den er i fuld funktionsdygtig
stand. Ellers udsætter du dig selv og andre for risiko. Følgende liste indeholder visse tænkelige situationer. Den beskriver
kun visse situationer som kan påvirke anvendeligheden af
el-kørestolen.
• Anvend ikke el-kørestolen hvis batterierne er defekte eller
deforme.
• Anvend ikke el-kørestolen hvis motorerne kører i ryk eller
lyder unormalt.
• Anvend ikke el-kørestolen hvis det virker som om der er fejl
ved bremserne.
• Kontakt din kommune eller forhandler hvis dækkene er nedslidt.
• Kontakt din kommune eller forhandler hvis du opdager skade på sikkerhedsbælte, armlæn, sæde, ryglæn, joystik eller
anden del af stolen.
• Kontakt din kommune eller forhandler hvis du opdager skade
på de elektriske dele ( ledninger, batterier, oplader o.s.v. )

Garanti
Du har to års garanti på din el-kørestol fra Eloflex. Garantibetingelser er i overensstemmelse med de gældende nationale
og generelle forretningsbetingelser og love. De detaljerede
garantibetingelser kan du downloade på www.eloflex.dk. Du
skal huske at gemme originalemballagen som du modtog din
Eloflex i, under hele garantiperioden. Du kan folde kartonen
sammen og opbevare den sammen med de 2 hvide stødpuder i tilfælde af at stolen skal returneres under garantiperioden.

Holdbarhed
Din Eloflex er beregnet til at holde i mindst 5 år. Produktets
levetid påvirkes dog i stor udstrækning af hvordan den anvendes og passes. En Eloflex kan have betydeligt længere levetid
hvis man passer på den og bruger den som beskrevet i denne
skrivelse.

Sikkerhedsinstruktioner og risici
LÆS BÅDE KØREINSTRUKTION OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER GRUNDIGT IGENNEM INDEN DU TAGER DIN
ELOFLEX I BRUG.
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Fold ud
1. Stil den sammenklappede stol op i

1

lodret position og fold fodstøtten ud.
Billede 1.

2. Tag fat i håndtaget bag på ryglænet
og træk tilbage. Hold samtidigt imod
med en hånd på sædet. Billed 2.

3. Luk låsekrogen. Billede 3.
4. Fold vippebeslag ud ved at trykke
på knappen og sving vippebeslag
ud. Billede 4.

5. Hæv armlæn til ønsket højde.
Billede 5.
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VIKTIGT!
Det er meget vigtigt at du
husker at låse låsekrogen
og folde vippebeslag ud,
inden stolen tages i brug.
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4

5

Tryk

Sving ud

”Klik”
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Fold sammen
Fold sammen

1

1. Sænk armlæn. Billede 1.
2. Fold vippebeslag ind ved at trykke
på knappen og sving dem indad.
Billede 2.

3. Åben låsekrogen. Billede 3.
4. Tag fat i håndtaget bag på ryglænet
og pres fremad. Hold samtidigt
imod med en hånd på sædet.
Billede 4.

5. Fold fodstøtten op. Billede 5.
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3

Tryk

Læs mere…
… om hvordan du justerer
armlænet på side 8.
Sving ind

4

5
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Installér joystick-kontrollen
Trin 1
Montér joystick i holderen under armlænet og spænd skruen.

Trin 2
Sæt stikkontakterne sammen og drej
forsigtigt til stifterne går ind i hullerne og
hylstrene i de to kontakter kan trykkes
sammen. Skru derefter de 2 gevind
imod hinanden så stikket låses.

VIKTIGT!
Vær forsigtig så stifterne i stik ikke
skades eller bøjes.

Fold joystik ned
Den smarte joystik gør at brugeren
hurtigt kan folde joystikket ned, uden at
skulle tage det af. Dette betyder at man
kommer nærmere en bordkant så man
sidder bedre når man skal spise.

1. Åben låsehagen for at løsne joystik.
2. Træk joystikket forsigtigt fremad.
3. Lad joystikket svinge ned.
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Læs mere!
Hvis du vil flytte joystik
til venstre armlæn så finde
du instruktion på
www.eloflex.dk/instruktioner

Opladning af batterier
Sådan lader du batterierne op
Start med at slukke for din Eloflex (alle
lamper i joystikket skal være slukkede).
Sæt det 3 benede oplader stik ind i
indtaget på joystikkets front. Vær opmærksom på at de 3 ben i stikket passer til de 3 tilsvarende huller i joystikket
før du presser stikket ind i joystikket.
Derefter sætter du stikket i kontaktet og
tænder på kontakten i væggen.
Opladning indikeres ved at en rød
lampe lyser i ladeboksen. Når lampen
er rød oplader stolen. Efter 3-5 timer
lyser laderen grøn og så er batteriene
fuldt opladt.
Når opladeren arbejder bliver ladeboksen varm, og det er helt normalt.
For at få maksimal levetid for dine batterier anbefaler vi at du sætter din stol
til opladning når batteri indikatoren er
nede på 2-3 grønne lys.
Husk at tage opladeren ud når batterierne er fuldt opladt. Lad ikke stolen
stå med tændt oplader efter den er
fuldt opladt.

Hvis du bruger din Eloflex om vinteren
i minusgrader så påvirkes kørestrækningen. For eksempel ; hvis du kører en
tur i minus 10’ celcius så reduceres din
rækkevidde med ca 50%.

Yderligere information om batterier
og opladning findes på www.eloflex.dk

VIGTIGT!

Sæt ALDRIG opladeren
til opladning direkte nede
i batterierne.
Opladning må KUN ske
igennem Joystik.

Manuel kørsel
Sluk for strømmen på joystikket. Tryk de
røde håndtag der sidder på motorerne
frem. (se billede) for at slå de magnestiske bremser fra. I denne position kan
stolen skubbes/køres manuelt.

TIL

FRA

VIGTIGT! Hvis brugeren anvender
stolen uden assistance fra hjælper
skal stolens magnetiske lås altid være
tilsluttet.
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Justér armlæn
For optimal siddekomfort kan man
justere højen på armlæn.

Gør således:
1. Løsn låsen ved at løfte låshagen.
2. Hæv eller sænk armlæn til den
ønskede højde.

3. Spænd låsehagen ned igen.

TIPS!
Du kan tage armlæn helt
af for at gøre indog udstigning lettere.

Fodstøtten
For lettere ind- og udstigning kan fodstøtten slås op som billederne nedenfor viser.
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Håndtaget på ryglænet
Dette håndtag anvendes for at rulle stolen manuelt. Håndtaget kan slås op når
det ikke bruges.

Vippebeslag
Du kan vippe disse beslag ind ved
sammenklapning af stolen og ved
transport.
1. Tryk på knappen.

Tryk

2. Sving vippebeslaget ind.
OBS! Vippebeslaget skal altid være
foldet ud når du bruger stolen.
Sving ind

Sikkerhedssele
For sikker kørsel anbefaler vi at man altid
anvender sikkerhedsselen når man kører
i stolen.
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Justering af lændestøtte
Model H er udstyret med et praktisk
lændestøtte for optimal siddekomfort.
For at justere lændestøtten gør du
således.

1. Løft rygdækken af på forsiden.
2. Løsn eller spænd lændestøtte ved
hjælp af velcrolukningen til passende støtte.

3. Hvis du ikke ønsker lændestøtte
fjerner du bare hele lændestøtten.

Justér ryglæn
Løft rygdækken af på bagsiden af
ryglænet ved at træk i det så velcroen
løsner sig.
Spænd eller løsn bagsiden af ryglænet
ved at stramme eller løsne velcrobåndene for den optimale siddestilling.
Sæt rygdækkenet på plads ved at
trykke let så velcroen igen fæstner
rygdækkenet.
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Justering af låsehage
Det er vigtigt at låsehagen på din
Eloflex er lidt træg at få op og ned. Den
skal være så stram at den kan stå i
vandret position.
Dette er vigtigt for at låsehagen skal
kunne blive i den låste position selv
når fjedrene presses sammen. For
at spænde låsehagen skal du bare
spænde de to skruer som holder låsehagen på plads.

Det er vigtigt
at låsehagen
er stram når
du åbner og
lukker den, så den ikke
åbner sig når man bruger stolen.

Transport og opbevaring
• En sammenklappet stol kan lægges
i baggagerum i en bil eller stilles ind i
en garderobe.
• Hvis stolen ikke skal bruges i en periode anbefaler vi at batterierne oplades fuldt inden stolen sstilles væk.
• Stolen må ikke opbevares udendørs,
og skal holdes indendørs i frostfri,
tørre og ventilerede rum. Opbevaringstemperatur 0–30 grader.

• Ved transport med Flex Trafik eller
handicapbus skal Eloflex fastspændes i de fæstningspunkter som
billederne til højre viser. Vær opmærksom på at Eloflex ikke er testet
som bilsæde. Vi anbefaler derfor alltid
at brugeren flyttes over i bilens egen
stol.
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Joystick

Batterikontrol

Sænk hastighed

1

Ström til og fra

2

Joystick

Højere hastighed

Horn/dyt

USB-kontakt

TIP:
Du kan oplade din
mobiltelefon via det
USP stik, som sidder
i bunden af joystikket.

Joystik: kontrollerer stolens
hastighed og køreretning

Strøm til og fra : Tryk for at
tænde og slukke din Eloflex

Horn: Tryk for at få opmærk
somhed.
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Sæt farten op: Tryk for at
øge stolens max hastighed.
Tryk og hold nede for at hæve
sædet.

1

Sæt farten ned: Tryk for at
sænke stolens max hastighed. Tryk og hold nede for at
sænk sædet.

2

Batterikontrol: Her indikeres
hvor meget strøm der er tilbage i
batterierne. Når batterierne er fuld
opladte lyser samtlige indikatorer.
Som batterierne tømmes for kraft
slukker indikatorerne en for en.
Den skal oplades når to tredjedele af lysene er gået ud.
Hastighedsindikator: Alle streger tændt = maksimal hastighed.

Ekstraudstyr

Hjælper remote styring

Eloflex nakkestøtte

Hjælper remote styring er et forlængerstykke
med fæste som gør at du kan montere dit joystick på ryglænet af din Eloflex. Med den påmonteret kan den hjælper som går bagved eller ved
siden af dig styre kørestolen med joystik’en, og
du sidder bare og nyder turen. En perfekt og efterspurgt løsning for ældre brugere og for brugere som pga visse sygdomstilfælde ikke selv er i
stand til at styre kørestolen.

Nakkestøtten gør din Eloflex mere individuelt tilpasset og brugbar, selv for de brugere som har
brug for lidt ekstra støtte til hoved og nakke. Nakkestøtten har mange indstillingsmuligheder og
kan tilpasses til efter den enkelte brugers ønsker
og behov takket være sin smarte fastgørelse.
Med en nakkestøtte på din Eloflex har du en behagelig sidde- og kørestilling.

Ekstraudstyret kan bestilles igennem din forhandler eller direkte hos os.
For yderligere information og monteringsunstruktioner besøg www.eloflex.dk/ekstraudstyr
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KØRSEL
Sikkerhedsinstruktioner ved kørsel
Der er risiko for personskade hvis kørestolen vælter.
• Kør kun på stigninger og hældninger som ikke overskrider den maximalt tilladte hældning.

snævre passager.
• Kør igennem snævre passager med laveste hastighed og største opmærksomhed

• Brug altid vippebeslag når du kører med Eloflex
• Kørsel på nedadgående strækninger bør alltid foretages ved lav hastighed
• Undgå at køre hvor der risiko for at vælte, køre fast
eller skride ud
• Prøv aldrig at køre op eller ned af trapper i din elkørestol
• Kør aldrig over forhindringer højere end den anbefalede maxhøjde
• Undgå hurtige bevægelser eller ryk med joystik samt
pludselige ændringer i køretningen under kørsel

Risiko findes for at kørestolen vælter hvis vippebelag afmonteres, skades eller fastgøres på anden måde end beskrevet i
monteringsguiden.
• Vippebeslag skal alltid være fastgjort når kørestolen
anvendes
• Vippebeslag virker kun på fast underlag. På bløde
overflader som f.eks græs og sne kan vippebeslaget
miste sin effekt. Kør derfor yderst forsigtigt på bløde
underlag.

Risiko for at køre fast hvis man er alene på et øde sted.
• Brugere med stærkt reduceret bevægelighed bør
ikke køre længere strækninger udendørs alene
Risko for skader ved at foden glider ud af fodstøtten og ind
under elkørestolen under kørsel.
• Placér altid fødderne på midten af fodstøtten under
kørsel
Risiko for skader hvis du kolliderer med nogen eller noget i
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Bemærk at information markeret med disse symboler er ekstra vigtige. Hvis instruktionerne ikke følges er der risiko for ulykke eller at din Eloflex tager
skade.

Kørsel
Læs

Brugeren skal læse disse sikkerheds- og kørselsinstruktioner inden
elkørestolen fra Eloflex
tages i brug.

Øvelse

Bak

• Øvelse gør mester.

• Bak/kør baglæns ved at bevæge joystik langsomt bagud.
For at standse slipper du joystik.
Husk altid at orientere dig i kørselsretningen inden du kører for
at være sikker på at ingen eller
intet er i vejen for dig.

Træn dig i at køre Eloflex sammen med en assistent ved at
begynde på et åbent område,
gerne udendørs, inden du bruger din elkørestol blandt andre
mennesker, i butikker eller restauranter o.s.v.
• Kør frem ved at bevæge joystik
langsomt fremad.
• Stands ved at slippe joystik.

Vend

Drej

Forhindringer

• Vend ved forsigtigt at bevæge
joystik til siden. Orienter dig så
ingen eller intet er i vejen for dig
når du vender.

• Drej under kørsel ved forsigtigt
at bevæge joystik i den retning
du ønsker at dreje. Sænk altid
hastigheden når du drejer.

• Træn i at undvige og passere
forhindringer. Bevæg joystik til
siden samtidigt med at du kører
frem for at undvige forhindringer.
Husk at sænke farten når du
nærmer dig forhindringer.
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Kørsel
Hurtig kørsel

Kør over
en forhindring

• Hurtig kørsel

• Kørsel over forhindring

Bevæg joystik lige frem hvis du
vil køre hurtigt. Husk at bevæg
joystik tilbage så hastigheden
sænkes så snart du føler dig
usikker og hvis du skal dreje eller
nærmer dig en forhindring.

Kør med elevator

Kør på vej

• At køre med elevator

• Kørsel på veje Kør
fremmest på fortove,
og cykelstier og kun
vendigt på trafikerede
din Eloflex.

Husk at checke bredden på
elevatordøren samt hvor hurtigt
døren lukkes inden du kører ind i
elevatoren.
Husk at du måske skal kunne
bakke ud af elevatoren hvis den
ikke er stor nok til at vende i.
16

Kør langsomt frem til forhindringen og hold øje med at forhjulene er rettet i køreretningen.
Bevæg derefter joystik forsigtigt
frem samtidigt med at du læner
dig lidt bagud for at flytte tyngdepunket så du kan køre over
forhindringen. Eloflex er testet og
godkendt til at køre over forhindringer på max 6 cm.

Kør på hældninger

• Kørsel på hældende overflader
Prøv først at køre lige op eller lige
ned af en hældning. Læn dig lidt
frem når du kører opad og lidt bagud når du kører nedad for at bevare tyngdepunktet. Undgå at køre
sidelæns hvis muligt og kompensér
eventuel sidehældning ved at læne
dig i modsat retning. Kør altid langsomt på en hældende overflade.
Undgå overflader som hælder mere
end 9 grader.

Krydse vejbaner

i først og
gangstier
om nødveje med

• At krydse vejbaner
Vælg om muligt altid at krydse vejbaner ved lyskryds eller fodgængerfelter. Vær opmærksom på krydsende biler. Kør over fortovet hvor
kantsten er nedsænket, hvis det
findes. Undgå kantstene som er
højere end 6 cm.

SIKKERHED
Almindelige sikkerhedsinstruktioner
Der er risiko for personskade hvis kørestolen anvendes til andre
formål end beskrevet i dette dokument.
• Anvend kun elkørestolen som beskrevet i instruktionen i denne brugsanvisning ( se ovenfor, afsnit ”Typeklassificering og tiltænkt anvendelse” )
Der er risiko for personskade hvis elkørestolen anvendes ved
nedsat køreevne.
• Anvend ikke kørestolen hvis din køreevne er nedsat
på grund af, men ikke begrænset til, sygdom, medicinering eller alkohol.
Der er risiko for personskade hvis elkørestolen ufrivilligt sættes
i bevægelse.
• Sluk elkørestolen før på- og afstigning eller hvis der
er risiko for at du eller en anden person eller ting kan
komme i berøring med joystik.
• Når motorerne er i ulåst position virker bremser ikke.
Derfor må kørestolen kun rulles manuelt på flade
strækninger, aldrig på hældninger. Lad den aldrig
stå på eller i nærheden af hældninger med bremser
slået fra.
Der er risiko for personskade hvis den elektriske kørestol stoppes under kørsel ved f.eks tænd/sluk knappen eller ved at en
ledning rives af, fordi stolen derved stopper hårdt på stedet.
• Slip joystik ved bremsning i nødsituation. Så standser kørestolen automatisk.
Der er risiko for personskade ved fald ud af kørestolen.
• Ryk dig ikke frem, bøj dig ikke fremover imellem
knæene og læn dig ikke ud over kørestolens kant,
som for eksempel at række ud efter noget.
• Brug altid sikkerhedsbæltet og indstil det hver gang
du skal ud at køre.
• Kør så tæt på den nye siddeplads som muligt ved
overførsel fra elkørestol til anden siddeplads.

Der er risiko for personskade hvis den maksimalt tilladte vægt
overskrides.
• Vær opmærksom på den maksimalt tilladte last (se
afsnit ”Tekniske Data” bagerst i denne brugsanvisning.)
• Elkørestolen må kun anvendes af enkeltpersoner.
Anvend aldrig kørestolen til at transportere mere end
1 person.
Der er risiko for personskade og skader på kørestolen hvis låsegrebet som slås fra ved sammenklapning ikke er korrekt låst
fast når kørestolen er i brug.
• Hvis elkørestolens låsegreb ikke er klikket korrekt
på plads kan stolen pludselig klappe sammen under brug, hvilket kan forårsage at du vælter ud af
kørestolen.
• Undersøg altid at låsegrebet sidder korrekt inden elkørestolen tages i brug.
Der er risiko for personskade og klemskader ved sammen- og
udfoldning af kørestolen.
• Fold altid elkørestolen op og sammen som beskrevet i brugsanvisningen.
• Vær opmærksom på at ingen eller intet bliver klemt
når du folder stolen op eller sammen.
Der er risiko for personskade og skade på kørestolen hvis den
anvendes i fugtige og våde omgivelser.
• Elkørestolen må ikke anvendes under bruseren.
• Elkørestolen må ikke anvendes til badning.

Vær opmærksom på at information markeret med
disse symboler er ekstra vigtige. Hvis disse instruktioner ikke følges er der risiko for uheld eller at din
Eloflex tager skade.
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Sikkerhed
Krydse sporveje

Stejle skråninger

Høje kanter

• At krydse jernbane.

• Vær forsigtig hvis du kører på
stejle hældninger fordi stolen
risikere at tippe over. Eloflex er
testet og godkendt til hældninger op til 9 grader. Du skal altid
have nogen med som kan hjælpe dig, hvis du færdes i områder
med kraftige hældninger.

• Vær forsigtig når du kører over
en kant. Eloflex er testet og godkendt for kanter op til max. 6 cm.
Hvis du færdes i områder med
høje kanter skal du altid have
nogen med til at hjælpe dig.

Ind og ud
af stolen

Foretag ikke
reparationer

Ikke legetøj

• Vi anbefaler at du altid har nogen som kan hjælpe dig når du
skal ind og ud af din Eloflex. Slå
strømmen fra inden du flytter dig,
så bremserne låser. Slå armlænet og fodstøtten op inden du
flytter dig, så bliver det nemmere
at komme ned i og ud af stolen.

• Forsøg aldrig at lave en defekt
elkørestol selv. Hvis du selv
ændrer eller forsøger at lave stolen ophører garantien. Kontakt
Eloflex , din kommune eller din
forhandler. Modificér aldrig din
Eloflex selv.

• Lad aldrig et barn som ikke selv
har erfaring i at bruge elkørestol
sidde eller køre i din Eloflex.

Kryds altid jernbanen i lige linie,
aldrig sidelæns. Kryds aldrig
Jernbanespor alene, her skal du
altid have altid nogen med som
kan hjælpe.
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Sikkerhed
Rengøring

Pas på
overophedning

Opbevar

• Rengør/spul aldrig din Eloflex
under/med rindende vand. Bare
tør den af med en fugtig klud.

• Efterlad aldrig din Eloflex i
direkte sollys eller i nærheden af
varmekilder fordi batterierne kan
tage skade. Hold aldrig tæt på
åben ild med din Eloflex.

• Opbevar din Eloflex uden for
rækkevidde af børn når den ikke
bruges. Stolen bør opbevares
indendørs i frostfri, tørre og ventilerede lokaler. Opbevaringstemperatur 0-30 grader.

Hvis din Eloflex er stram at folde
op eller sammen kan du smøre
svingdele med 5-56 eller siliconespray.

Du kan bruge din Eloflex
i temperaturer fra -10 grader
op til +45 grader
uden at stolens
funktioner påvirkes.

Oplader

Batterier

• Oplader må aldrig tildækkes når
den er i brug til opladning af din
Eloflex. Opladeren bliver meget
varm og der er risiko for ulykke
eller skade.

• Opbevar aldrig batterierne i direkte sollys men heller ikke på
et sted som kan have minusgrader. Batterierne skal opbevares
på et tørt og ventileret sted.
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Teknisk data
FAKTA MODELL H
VÆGT1

38 kg

HASTIGHED

8 km/h

RÆKKEVIDDE

40 km per opladdning

KÖRTID

5 timmar per opladdning

MOTOR

2 x trinløs højeffektmotor

MOTOREFFEKT

2 x 400 Watt

BATTERI

2 x Litium ION 20 AH / 24 V (480 Wh)

BATTERIVÆGT

1,6 kg stk.

OPLADNINGSTID

5 timer

VENDRADIUS

99 cm

MAX HÆLDINGER

12 grader

HJUL

9” for (luft) / 13” bak (luft)

SIDDEHØJDE

54 cm

SÆDEBREDDE

51 cm

SÆDEDYBE

51 cm

BRUGERVÆGT

Max 200 kg

JOYSTICK

Höger, vänster eller på ryggstöd2

SÆDE

Aftageligt. Aftageligt betræk

RYGLÆEN

Justerbar betræk

MÅL

103 cm (H) x 66 cm (B) x 115 cm (D)

MÅL SAMMENKLAPPET

83 cm (H) x 66 cm (B) x 45 cm (D)

GARANTI

2 år

1) Totalvægt inkl et batteri. 2) Hjælperstyring kræver holder som sælges som tilbehør.
Anbefalet lufttryk for baghjul = 2,5 kg.
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Kontakt Eloflex

Detta dokument indeholder ophavsretsligt beskyttet information og må hverken helt eller delvis kopieres eller mangfoldiggøres uden skriftlig tilladelse fra Eloflex AB.
Eloflex forbeholder sig eventuelle skrivefejl i dette dokument og
vi forbeholder os retten til produktændringer.

Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp beder vi dig i første
omgang om at kontakte din kommune eller forhandler. Hvis du
ønsker at kontakte os direkte finder du kontaktoplysninger på
vores hjemmeside, www.eloflex.dk.
På hjemmesiden finder du også en supportside hvor du bl.a.
finder ofte stillede spørgsmål og svar www.eloflex.dk/faq

Eloflex Danmark

Telefon: 5151 7788

Løvbjerggårdsvej 1 St.

e-mail: info@eloflex.dk

2980 Kokkedal

web: www.eloflex.dk

Ring altid inden du besøger os, så vi kan booke tid.

