
Eloflex  S1

BRUGSANVISNING 

KØREVEJLEDNING 

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs denne  vejledning,  før  du tager  din  Eloflex elscooter i brug, for at sikre at 
den bruges forsvarligt, også i forhold til dig selv og omgivelserne 
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Kør  forsigtigt!

Side
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Tak  og  held  og  lykke!
Tak  fordi  du  valgte  en  Eloflex  som  Dit  hjælpemiddel.  Det  betyder  meget  for  os,  fordi  vores  vision  er  at  gøre  

folks hverdag   nemmere  og  give  bevægelseshæmmede  større  frihed.  Vi  håber  du  bliver  glad  for  Eloflex.

Vi  håber på,  du  vil  nyde  din  nye  hybrid-scooter  meget.  Denne  manual  indeholder  vigtige  oplysninger  om  

sikkerhed,  brug  og  pleje.  Vi  opfordrer  dig  til  at  læse  hele  denne manual  før  du  bruger  din  Eloflex  for  første  

gang.  Vi  foreslår  også,  at  du  øver  dig  i  at  køre  din  Eloflex  på  et  afsides,  åbent  og  plant  underlag,  inden  du  

bruger  den  i  andre  sammenhænge.

Beslutninger  om,  hvorvidt  Eloflex scooteren er  egnet  til pågældende  bruger,  træffes  altid  i samråd med  

brugeren  selv.  Eloflex  påtager  sig  intet  ansvar  i  tilfælde,  hvor  scooteren  ikke  er  tilpasset  brugerens  behov.

En  Eloflex  bør  primært  anvendes  i  sin  standardversion.  Hvis  scooteren  skal  tilpasses  eller  ændres  på  nogen  

måde,  må  det  kun  udføres  af  dit  hjælpemiddelcenter  eller  af  Eloflex.  Vær  opmærksom  på,  at  skader  og  

defekter,  der  opstår  på  grund  af forkert brug  eller  pga  misligholdelse,  ikke  er  dækket  af  garantien.

Held  og  lykke  med  din  Eloflex.

Indhold
Anvendelse
Fold  op  og  fold  ned
Juster  sædelængde  og  sædehøjde 
Løft  armlænene
Vippe  -beskyttelse
Manuel  kørsel
Fjernbetjening

Belysning
Opladnings vejledning 
Betjeningspanel  og  kørselsvejledning  
Justering af  sædebredde

Transport  og  opbevaring
Fejlkoder

Sikkerhedsinstruktioner  under  kørsel 
Generelle  sikkerhedsinstruktioner 
Teknisk  data
Kontakt
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Formålet  med  en  Eloflex  er  at  kompensere  for  en  skade  eller  

funktionsnedsættelse,  hvorfor  det  anbefales  under  følgende  

omstændigheder:
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•  Brug  ikke  scooteren,  hvis  motoren  støjer

• Brug ikke scooteren, hvis batterierne er defekte

•  Brug  ikke  scooteren,  hvis bremsefunktionen ser ud til at være
defekt

•  Kontakt    servicecenter  eller forhandler, når dæk er slidt

•  Kontakt  hjælpemiddeldepot  eller   forhandler,  hvis  du  opdager

skader  på  armlæn,  sæde,  ryglæn,  styr  eller  anden  del  af

scooteren

• Kontakt   hjælpemiddeldepot  eller   forhandler,  hvis  du  opdager

skader  på  det  elektriske  dele som kabler,  batterier,  opladere  osv.

•  Hvis  brugeren  har  en  manglende  evne  til  at  gå  eller  en  stærkt 

begrænset evne  til  at  gå,  hvilket  gør  det  vanskeligt  at  bevæge  sig 

både  længere og/eller  kortere  strækninger  udendørs.

•  Hvis  der  er  behov  for  at  forlade  hjemmet  for  at  komme

ud  i  den  friske  luft

•  Når  brugeren  har  svært  ved  at  komme  til  eller  udføre  arbejde eller  

aktiviteter  på  grund  af  deres  bevægelseshandicap.

Tilbehør

Oplader  og         værktøj  kan opbevares i medfølgende sidetaske.

Utility

Brug  kun  Eloflex scooteren,  når  den  er i  fuldt  funktionsdygtig tilstand,  

ellers  udsætter  du  dig  selv  og  andre  for  fare.

Den  følgende  liste  viser  ikke  alle  mulige  situationer, men  beskriver    

visse  situationer,  som  kan  påvirke  scooterens  anvendelighed.

Typeklassificering  og  tilsigtet  anvendelse
Eloflex elscooter  er  udviklet  til  personer med fysisk funktionsnedsættelse,  

men som er i besiddelse af  fysisk  og  mental  evne  til  at  styre  en elscooter.

Eloflex elsccoter  er  designet  til  udendørs  brug,  men  er  kompakt  og  

fleksibel  nok  til  indendørs  brug.  Kapitlet  "Tekniske  data"  bagerst  i  dette  

dokument  indeholder  information  om  hastighed,  venderadius,  

rækkevidde,  maksimal  køreevne,  maksimal  vægt  for  brugeren  osv.  Vi  

opfordrer  dig  til  at  læse  alle  sikkerhedsoplysninger  i  kapitlet  

"Sikkerhedsinstruktioner"  i  dette  dokument.

Eloflex  er  testet  og  godkendt  i  henhold  til  EN12184:  2014  -  klasse  

B  (indendørs  og  udendørs  brug).  Eloflex  er  også  godkendt  i  

henhold  til  ISO-7176,  IEC60601  og  batterierne  er  godkendt  i  henhold  til  

UN38.3.

Eloflex  scootere  opfylder  gældende  krav  i  lov  (1993:  584)  om  

medicinsk  udstyr  og  i  reglerne  (LVFS  2003:  11  og  LVFS  222009:  

18) om  medicinsk  udstyr.  Produktet  opfylder  dermed  kravene  i  EU-

direktiverne  om  medicinsk  udstyr,  93/42 /  EEC  og  22007/47 /  EC.

Klasse  1  overensstemmelsesvurdering /  CE-mærkning  er  udstedt  i  

overensstemmelse  med  Medical  Devices  Directive  93/42  EEC /  MPG  

(Medical  Devices  Act)  og  gælder  kun  for  hele  produktet.  CE-mærkningen  

bliver  ugyldig,  hvis  du  bruger  udskiftningskomponenter  eller  tilbehør,  der  

ikke  er  godkendt  til  dette  produkt.

Behov

Garanti

Du  har  altid  to  års  garanti  på  din  scooter  fra  Eloflex. 

Garantibetingelserne  er  i  overensstemmelse  med  de  gældende  

nationale  og  generelle  forretningsbetingelser  og  love.  De  

detaljerede  garantibetingelser  kan  downloades  på  www.eloflex.dk.  

Bemærk,  at  du  bør  gemme  den  originale  æske  til  din  Eloflex  i  

garantiperioden  (æsken  kan  foldes  sammen  og  lægges  væk.

Levetid

Den  beregnede  levetid  for  en  Eloflex  er  5  år.  Produktets  levetid  er  dog 

afhængig  af,  hvordan  det  bruges  og  vedligeholdes.  En  Eloflex  kan  have  

en  meget  længere  levetid,    hvis  du  vedligeholder  og   bruger den  i henhold 

til producentens vejledning beskrevet   i  dette  dokument.

Sikkerhedsregler  og  risici

LÆS  KØREVEJLEDNINGEN  OG  SIKKERHEDSVEJLEDNINGEN,  FRA  

SIDE  11,  OMHYGGELIGT,  INDEN  DU  BEGYNDER  AT  

BRUGE  DIN  ELOFLEX  SCOOTER.

Anvendelse



Fold  op  og  fold  ned

Det  er  meget  
vigtigt,  at  du  lukker  
låsekrogen,  inden  du
bruger  scooteren.
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Fold  op
Trin  1
Læg  den  sammenfoldede  scooter  på  jorden  

som  vist  på  billedet  til  højre.  Fold  styret  op  

ved  at  løfte  det  op  og  frem.

Herefter  låses  styret  ved  hjælp  af  håndtaget 
der  sidder  i  hængslet  i  

bunden  af  styret.  For  at  fastgøre  

håndtaget  skal  du  dreje  den  sorte  

plastiksikring  over håndtaget .

Trin  2
Tag  fat  i  ryglænet  og  træk  opad  for  at  åbne  

stolen.  Hold  med  den  ene  hånd  på  styret.

Trin  3
Luk  låsekrogen  på  bagsiden  af  scooteren  
- det  er  meget  vigtigt!  Sørg  for,  at
låsekrogen  klikker  ind.

Fold  ned

Trin  1
Åbn  låsekrogen  som  vist  på  billedet  til  højre.

Trin  2
Læg  den  ene  hånd  på  forkanten  af  

styret.  Tag  fat  i  toppen  af  ryglænet  med  

den  anden  hånd  og  fold  det  fremad.  Tryk  

stolen  sammen  i  henhold  til  billederne  til  højre.

Trin  3
Åbn  låseklemmen  i  bunden  af  

styret  ved  at  dreje  sikkerhedskrogen  

af  og  åbne  krogen.

Fold  derefter  styret  ned  og  placer  det  oven  på  

det  foldede  sæde.
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Justerer  sædeafstand  og  sædehøjde
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Juster  sædehøjden

Sørg  for,  at  stolen  er  i opslået  position.  Fjern  

derefter  scooterens  sædehynde.  Træk  den  sorte  

wire  under  forkanten  af  stolen.

Samtidig  med  at  wiren  holdes  i  spændt  

stilling,  justeres  sædets  bagkant  nu  til  den  

ønskede  position  (tre  forskellige  positioner.  Når  

sædet  er  i  den  ønskede  position,  placeres  sædets  

forkant  i  samme  niveau  som  bagkanten.  Slip  

kablet  for  at  låse  sædet  i  hullet,  der  er  på  samme  

niveau  som  bagkanten.

Reducer  sædeafstand

Sørg  for,  at  stolen  er  i  køreklar stilling  
og  tændt. Tryk  og  hold  nede  " pil  ned "  
for  at  reducere  afstanden.

Øg  sædeafstand

Sørg  for,  at  stolen  er  i  køreklar stilling  og  
tændt. Tryk  og hold  nede             "   pil  op "  for  at  
udvide scooteren.



AF PÅ

BEMÆRK!  Anti-tip hjul  
skal  altid   være  i  deres  
kørestilling  (som  på  
billedet),  når  scooteren  
bruges.
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 Anti -Tip sikring 
Anti-tip sikring  har  to  positioner.  En  

til  kørestilling  og  en  til,  når  

scooteren  er  sat  i bero under  f.eks.  

opbevaring.

Du  kan  nemt  ændre  positionen  ved  

manuelt  at  justere  anti -tip 

sikringerne.

Sluk  for  el-scooteren.  Skub  derefter  de  

røde  håndtag  på  motorerne  (se  billede)  

for  at  frakoble  magnetbremserne.  I  

denne  position  kan  scooteren  rulles  frit  

manuelt. Bemærk!   magnetlåsene skal  

altid  være slukket, hvis scooteren skal 

skubbes i fri gear.

Spark  ALDRIG  til  de  
røde  håndtag.  Brug  kun  
håndkraft.

ÅBEN

Det  er  vigtigt,  
at  du  låser  
armlænene,  
når  du  

sænker  dem  igen,  ved  at  
dreje  låsegrebet  en  halv  
omgang  tilbage.

Trin  1

For  at  løfte  armlænene  ved  ind-  og  

udstigning  skal  du  først  løsne  låsen  ved  at  

dreje  låsegrebet  en  halv  omgang.

Løft  derefter  armlænene.

LÅST

VIGTIG!

Løfte armlæn 

Manuel  kørsel



VIGTIGT!
Fjern opladeren fra 

stikket, efter 
opladningen er fuldført!

Ved  opladning  ved  lave 
temperaturer  vil  batterierne  ikke  
blive  fuldt  opladet.  Hvis  din  Eloflex  
bruges  i  minus  grader,  er  
kilometertallet  påvirket.  Ved  -10  
grader  kan  kilometertallet  
eksempelvis  reduceres  med  op  til  
50%. Mere  info   på  www.eloflex.dk

For  maksimal  batterilevetid  bør  
opladningen  finde  sted  i  cirka  fem  
timer,  når  bjælken  på  batteriindikatoren  
er  faldet  til  en  tredjedel.  Batterierne  er  
ikke  beskadiget  af  
vedligeholdelsesopladning,  men  for

maksimal  levetid, skal  du huske at 
slukke for  opladeren,  når  batterierne  er  
fuldt  opladet.
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Opladning  indikeres  af  en  lampe  på  

opladeren.  Rødt  lys  betyder,  at  

opladning  er  i  gang.  Efter  cirka  tre  

timer  er  batterierne  90  procent  

opladet. Stolen  kan  nu  bruges  igen. 

Efter  ca.  5-8  timer  bliver  lampen  på  

opladeren  grøn,  og  batterierne  er  

fuldt  opladet.  Under  opladningen  

bliver  selve  opladeren  varm,  og  det  

er  helt  normalt.

Fjernbetjening

Din  Eloflex  scooter  kommer  med  en  

fjernbetjening.  Fjernbetjeningen  kan  bruges  

til  at  låse  din  elscooter.  Når  scooteren  er  i  

låst  position,  er  det  ikke  muligt  at  køre  den.

Lys

Din  Eloflex  scooter  har  for-  og  baglygter  for  
øget  sikkerhed.  For  at  tænde

lygterne  skal  du  trykke  på  lampeikonet  i  
venstre  side  af  styret.  Der  er  også  bremselys  
og  blinklys.  Du  bruger  blinklys  med

de  to  pile  på  venstre  side  af  styret. 

Bremselyset  aktiveres  når  scooteren  holder  

stille,  når  du  slipper  gashåndtaget  og  når  du  

bremser  med  bremseknappen.

Start  med  at  slukke  for  din  Eloflex. Tilslut  
opladeren  til  stikket  på  forsiden  af  styret.  
Bemærk!  Drej  låget  til  siden,  træk  ikke  i  det!  
Sørg  for,  at  placeringen  af  kontakterne  
passer

Opladningsinstruktion



For  at   bakken scooteren  skal  du  trykke  på  den  grå  knap  
under  batteriindikatoren.  Der  høres  en  biplyd  når scooter 
er i bakgear og en "R" ses  på  displayet.  Du  bakker så  ved  
at  trykke  på  speeder.  Når  du  vil  køre  fremad  igen,  skal  
du  klikke  på  den  grå  knap  igen  -  D ses på displayet.

Informationsdisplay:  Displayet  på  
scooteren  har  2  forskellige  
visningstilstande.  Den  ene  viser  
information  om aktuel  hastighed,  
gearvalg,  forlygter  og  blinklys. Den  
anden  visningstilstand  lyser  ved  fejl  på  
scooteren.  Der  vises  den  aktuelle  
fejlkode,  batterispænding  og  aktuelle  
gear.

Batteri indikator:  Angiver,  hvor  meget  
strøm  der  er  tilbage  i  batterierne.  Når  
batterierne  er  fuldt  opladede,  er  alle  
lamper  tændt.  Efterhånden  som  
batterierne  aflades,  slukkes  lysene  ned.  
Oplad,  når  to  tredjedele  af  lyset  går  ud.
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Kørselsvejledning

Køre frem

Når  du  starter  scooteren  (tænd  og  sluk-knap),  
er  den  i  parkeringstilstand.  Tryk  derefter  på  
den  røde  bremseknap  og  så  kan  du  begynde  
at  køre  ved  hjælp  af  speeder. D ses på 
displayet.

Bremse

Horn

Øg  sædeafstand

Reducer  hastigheden

speeder

Øg  hastigheden

Blink  til  venstre

Reducer  sædeafstand

Blink  til  højre

Bakgear

Neutral  sædelængde

Lys

Tænd  og  sluk  knap

Kontrolpanel

At  bakke
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•  Hvis  scooteren  ikke  skal  bruges  i  et  stykke  tid,  anbefaler  vi,  at  batterierne  oplades  helt
inden  den  sættes  til  side.

•  Scooteren  bør  opbevares  indendørs  i  frostfrie,  tørre  og  ventilerede  områder.

Opbevaringstemperatur  0-30  grader.

•  Hvis  du  skal  have  din  Eloflex  med  på  flyrejsen,  anbefaler  vi,  at  du  læser  den
information,  vi  har samlet  på  vores  hjemmeside  vedrørende  IATAs  regler
www.eloflex.dk/faq

•  Ved  transport  med Flextrafik eller Handicaptransport  skal  Eloflex  fastgøres  til  de

fastgørelsespunkter,  der  er  vist  på  billederne  nederst.  Bemærk  venligst,  at  Eloflex  ikke

er  testet  som  autostol.  Vi  anbefaler  derfor  altid,  at  brugeren  sidder i   bilens  egne  sæder.

Justering af  sædebredde

 Sædebredden kan øges  ved  at montere et breddekit 
på armlæn.
Man kan  vælge  at  øge  sædebredden  med  5  eller  10  cm.

Trin  1
Løsn  armlænene  på  hver  side  ved  at  skrue  de  to  
beslag  af.

Trin  2
Monter  udvidelsesmuffen  mellem  stolen  og  
armlænet.  Sæt  armlænene  på  igen.

Du  bestiller breddekit  hos  Eloflex  eller  en  af  vores  forhandlere. 

Transport  og  opbevaring



Fejlkoder

2.  Tilslutningsfejl  på  venstre  motors
magnetbremse.
3.  Den  venstre  motors  magnetiske  bremse  er
ødelagt,  eller  styreenheden  kan  være  beskadiget.

2.  Kontakt  din  forhandler  for  at  få  hjælp.

Venstre/Højre  
driverfejl

Vinkelsensorfejl  Vinkelsensoren  er  brudt  eller  forbindelsesfejl.

Fejlkoder,  der  kan  vises  på  displayet

2.  Motor-  eller  styreenhedsfejl.

nul 2.  Kontakt  din  forhandler  for  at  få  hjælp.

2.  Kontakt  din  forhandler  for  at  få  hjælp.

Oplad  batteriet,  eller  udskift  det,  hvis  det  er  gammelt.

MÅLE

Kontakt  din  forhandler  for  at  få  hjælp.

Accelerationsfejl

1.  Den  magnetiske  bremse  på  venstre/højre  motor
er  åben.

Overstrøm

Com  fejl  Dis  til

1.  Systemet  nulstilles,  når  modstanden  er  væk.

MC

Batterivolumen  er  for  høj  Forkert  batteritype  eller  ødelagt  batteri.

Batterivolumen  er  for  lav  Batteriet  er  gammelt  eller  uopladet.

1.  Overspænding  på  grund  af  for  høj  modstand.

Acceleration  ikke Slip  gashåndtaget  og  genstart  scooteren.

1.  Kontroller,  at  alle  forbindelser  er  korrekt
installeret.

Udskift  24V-batteriet.

FEJLKODE

1.  Luk  magnetbremsen  ved  at  trække  det  røde
håndtag  til  lukket  position.

1.  Gashåndtaget  er  ikke  i  "nulposition",  når
stolen  udfører  en  starttest.

Kontakt  din  forhandler  for  at  få  hjælp.

2.  Kontroller,  at  motorstikket  er  korrekt  tilsluttet.

2.  Fejl  i  styreenhed.

ÅRSAG

Udskift  styreenheden.

Kontakt  din  forhandler  for  at  få  hjælp.

Skubstangsfejl

Kontakt  din  forhandler  for  at  få  hjælp.

Venstre /  
Højre  solenoide  fejl

Venstre  højre

Fejl  i  gashåndtag  eller  styreenhed.

Fejl  i  styreenhed  eller  forkert  type  styreenhed.

Løse  eller  forkert  tilsluttede  forbindelser.

2. Fejl  i  styreenhed.

Kontrollerer enhed for  fejl.

Kortslutning  i  længdejusteringsmotoren,  ødelagt  
længdejusteringsmotor  eller  fejl  i  styreenhed.

MController  
understøtter  ikke

Kontroller  forbindelsen  til  længdejusteringsmotoren,  
eller  kontakt  din  forhandler  for  at  få  hjælp.

10



KØRSEL
Sikkerhedsinstruktioner  under  kørsel

Der  er  risiko  for,  at  scooteren  vælter,  hvis  

vippekringerne  fjernes,  beskadiges  eller  monteres  i  en  

position,  der  afviger  fra  standardmonteringen.

Risiko  for  skader,  hvis  en  fod  glider  af  fodstøtten  og  
ender  under  el-scooteren  under  kørslen.

Risiko  for  at  blive  efterladt  fjerntliggende  steder.

•  En  bruger  med  stærkt  nedsat  mobilitet  bør  ikke

kør lange strækninger  udendørs  alene

Der  er  risiko  for  personskade,  hvis  scooteren  vælter.

•  Placer  altid  dine  fødder  i  midten  af  fodpladen 
under kørslen.

•  Vippesikringerne  skal  altid  være  monteret,  når  el-
kørestolen  bruges

•  Vippesikringerne  fungerer  kun  på  fast  underlag. 

På bløde overflader  som  græsplæner  og  sne  kan 

vippesikringen  miste  sin virkning.  Kør  derfor  

ekstremt forsigtigt  på  bløde  overflade
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•  Kør  kun  på  skråninger,  der  ikke  overstiger  den

maksimalt tilladte  hældning

•  Brug  altid  tip-sikringer,  når  du  kører en  Eloflex

•  Kørsel    ned  ad  bakke  skal  altid  foregå  med

lavere hastighed

 Hold afstand,  hvor  der  er  risiko  for  glatte

overflader

• Forsøg  aldrig  at  køre  op  eller  ned  af  trapper

• Kør  gennem  smalle  passager  med  den  laveste
hastighed

•  Kør  aldrig  over  forhindringer,  der  er  højere end

den  anbefalede  maksimale  højde

•  Undgå  hurtige  eller  rykkende  bevægelser  med

styret  og pludselige  ændringer  i  køreretningen

under  kørslen

Risiko  for  kvæstelser,  hvis  du  kolliderer  med  andre 

genstande  under  trange  forhold .
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•  Kør  fremad  ved  at  holde  gashåndtaget  nede.

•  Stop  ved  at  slippe  gashåndtaget.

Kørsel  på  stejl  terræn

Prøv  at  køre  lige  op  eller  lige  ned  på en stejl  overflade. Læn  dig  
lidt  frem,  når  du  kører  op  ad  bakke,  og lidt bagud,  når  du  kører  
ned  ad  bakke,  for  at  bevare  dit  tyngdepunkt.  Undgå  at  køre  
sidelæns,  hvis  det  er  muligt,  og  kompenser  for  enhver  
sidehældning  ved  at  læne  dig  i  den  modsatte  retning.  Kør  altid  
langsomt  på  skrånende  overflader.  Undgå  overflader,  der  hælder  
mere  end  9  grader.

Vigtigt!

Brugeren  skal  læse  disse  sikkerheds -  og  kørevejledninger, før  elscooteren  tages  i  brug. Vi anbefaler,at du 
øver  dig  i  at  køre  Eloflex  med  en  assistent.  Start at øve dig  på  en  åben , flad  terræn, inden du  bruger  din 
scooter  blandt  andre  mennesker,  i  butikker osv.

Kørsel  over  forhindringer 

Kør  langsomt  hen  til  forhindringen  og  sørg  for,  at  forhjulet  er  i  
den  rigtige  retning.  Kør  derefter  langsomt  fremad,  mens  du  
læner  dig  bagud  for  at  køre  over  forhindringen. Eloflex  er  testet  
og  godkendt  til  forhindringer  op  til  max.  6  cm.

Kørsel

• Bak  ved  at  trykke  på  tilbage-knappen,  kør  derefter  baglæns  ved  at  holde  gashåndtaget  nede.  Tryk  på  tilbage-
knappen  igen  for  at  køre  fremad  igen.

• Husk  altid  at  se  tilbage,  før  du  begynder  at  bakke  op  for  at  sikre  dig,  at  ingen  personer  eller  ting  er  i  vejen.

• Drej  under  kørsel  ved  forsigtigt  at  dreje  styret  i  samme  retning,  som  du  vil  dreje. Sæt  altid  farten  ned,  når  du  drejer.

• Øv  dig  i  at  undgå  og  passere  forhindringer.  Styr  samtidig  let  til  siden  for  at  undgå  forhindringer. Husk  at  sætte  farten
ned,  når  du  nærmer  dig  forhindringer.

Hurtig  kørsel  

Øg hastigheden  vha.  knapperne  på  styret. Husk  at  sætte  
farten  ned,  så  snart  du  føler  dig  utryg,  eller  hvis  du  
nærmer  dig  en  forhindring samt når du skal dreje og vende.

Tag  elevatoren

Husk  at  tjekke  elevator dørens  bredde  og  hvor  hurtigt  
døren  lukker  inden  du  kører  ind  i  elevatoren. Husk,  at  du  
muligvis  skal  bakke  ud  af  elevatoren,  hvis  den  ikke  er  stor  
nok  til,  at  du  kan  vende.

Kryds  kørebanen

Vælg,  så  vidt  muligt  altid  at  krydse  vejen  ved  et  
fodgængerfelt. Vær  opmærksom  på  krydsende  biler. Brug  
eventuelt  den  skrå  del  af  fortovet.

Undgå  kantsten,  der  er  højere  end  6  cm.

Kørsel  på  vejen

Kør din Eloflex  primært  på  fortove  og  cykelstier  og  i  
sidste  ende  på  befærdede  veje.



SIKKERHED

Generelle  sikkerhedsinstruktioner

Der  er  risiko  for  personskade,  hvis  scooteren  bruges af 
personer med  nedsat  køreevne.

• Brug  ikke  scooteren,  når  din  køreevne  er  nedsat  på  grund  af for

eksempel  sygdom,  medicin  eller  alkohol.

•  Scooteren  må  ikke  bruges  under  badning.

Der  er  risiko  for  personskade  ved  fald  fra  scooteren

• Brug  kun  scooteren  i  overensstemmelse  med  instruktionerne  i
denne  manual

Der  er  risiko  for  personskade  og  klemskader under 
sammenklappening  af scooteren.  

Der  er  risiko  for  personskade  og  beskadigelse  af  scooteren,  

hvis  den  bruges  i  fugtige  områder.  

Der  er  risiko  for  personskade,  hvis  scooteren  sættes  i  gang  
ufrivilligt.

•  Sluk  for  scooteren,  før  du  stiger  af  og  på,  eller  hvis  der  er risiko

for,  at  du,  en  anden  person  eller  en  genstand  kan komme  i  kontakt

med  styret.

•  Når  motorerne  er  frakoblet,  virker  bremserne ikke.  Derfor  må

kørestolen  kun  skubbes  på  fladt underlag,  aldrig  på  skråninger.

Efterlad  aldrig  scooteren  på eller  i  nærheden  af  skråninger  med

afbrudt  forbindelse motorer.

•  Slip  gassen  ved  opbremsning  i  nødstilfælde.  Derefter kørestolen

stopper  automatisk.

Der  er  risiko  for  personskade,  hvis  scooteren  bruges  til  

andre  formål  end  dem,  der  er  beskrevet  i  dette  dokument.

Der  er  risiko  for  personskade,  hvis  den  maksimalt  tilladte  
belastning  overskrides.

• Fold  og  udfold  altid  scooteren  som beskrevet  i
brugsanvisningen

• Pas  på  ikke  at  klemme  nogen  eller  noget under foldning .

Der  er  risiko  for  personskade  og  beskadigelse  af  scooteren,  
hvis  
låsekrogen,  der  løsnes  under  sammenfoldning,  ikke  er  
ordentligt  fastspændt,  når  scooteren  bruges.

•  Bevæg  dig  ikke  fremad,  bøj  dig  frem  mellem  dine  knæ  og læn

dig ikke  ud  over  kanten  af  scooteren,  for  eksempel  for at  nå

genstande.

•  Bær  altid  en  sikkerhedssele  og  juster  den  igen  før  hver  tur.

•  Når  du  flytter  til  et  andet  sæde,  skal  du  køre  så  tæt  på  det nye
sæde  som  muligt.

•  Overhold  den  maksimalt  tilladte  belastning  (se  kapitlet

"Tekniske  data"  bagerst  i  dette  dokument).

•  Scooteren  må  kun  bruges  af  en  enkelt  person

•  Brug  aldrig  scooteren  til  at  transportere  mere  end én  person ad

gangen.

•  Hvis  scooterens  låsekrog  ikke  er  klikket  på  plads

korrekt,  kan  scooteren  pludselig  falde  sammen,  når  den bruges,

hvilket  kan  få  dig  til  at  falde  ud  af  den.

•  Sørg  altid  for,  at  låsekrogen  er  i  den  rigtige  position,  før  du bruger

scooteren.

Der  er  risiko  for  personskade,  hvis  el-scooteren  slukkes  

under  kørsel  med  fx  tænd/sluk-knappen  eller  ved  at  et  

kabel  rives  af,  da  det  stopper  med  et  hårdt  ryk.
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•  Scooteren  må  ikke  bruges  under  brusebad.



Forflytning

Opbevaring
Stejle  skråninger

Intet  legetøj

Reparation

Batterier

Kryds  togsporet

Høje  kanter

Rengøring

Pas  på  varme

Opladeren

• Vær  forsigtig,  hvis  du  kører  på  en  stejl  skråning,  da  scooteren

risikerer  at vælte.  Eloflex  er  testet  og  godkendt  til at køre på en

hældning  på  maks.  9  grader.  Hav  altid  en  med  dig,  der  kan  hjælpe

dig. Kør  altid  langsomt  på  stejle overflader.  Undgå  overflader,

der  hælder  mere  end  9  grader.

• Lad  aldrig  børn      sidde  i  eller  bruge en  Eloflex scooter, uden at der er
en voksen til stede.

• Vi  anbefaler,  at  du  altid  har  nogen,  der  kan  hjælpe  dig  med

forflytninger  til  og  fra  din  Eloflex.  Sluk  altid  for  strømmen,  før  du

starter flytningen.  Løft  altid  armlæn  op,  for at  nemmere   komme

ind  og  ud  af  scooteren.

• Vær  forsigtig,  når  du  kører  op  eller  ud  for  en  kant.  Eloflex  er  testet

og  godkendt  til  kanter  op  til  max  6  cm.  Hav  altid  en  med  dig,  der

kan  hjælpe  dig.

• Forsøg  aldrig  at  reparere  en  ødelagt  scooter  på  egen  hånd.  Hvis

du  selv  skruer  eller  forsøger  at  fikse  scooteren,  gælder  garantien

ikke.  Kontakt  altid  Eloflex  eller  den  butik  eller

hjælpemiddelcentral,  der  har  solgt/ bevilget  stolen.  Modificer  aldrig

din  scooter  på  egen  hånd.
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• Opladeren  må  aldrig  tildækkes,  når  den  bruges  til  at  oplade  din

Eloflex.  Opladeren  bliver  varm  og  der  er  fare  for  uheld  eller

skade.

• Kryds  altid  jernbanesporet  lige  forfra,  aldrig  skråt  fra  siden.

• Kryds  aldrig  jernbanespor  alene,  have  altid  nogen  med  dig,  der  kan

hjælpe  dig.

• Rengør  aldrig  in  Eloflex  med  rindende  vand.  Tør  det  kun  af  med  en

fugtig  klud.

• Er  din  Eloflex  langsom  til  at  folde  op  og  sammen,  kan  du med fordel

smøre  leddene  med  W-40  eller  silikon spray.

• Opbevar  din  Eloflex  utilgængeligt  for  børn,  når  den  ikke  bruges.

• Scooteren  skal  opbevares  indendørs  i  frostfrie,  tørre  og

ventilerede  områder.  Opbevaringstemperatur  0-30  grader.

• Opbevar  aldrig  batterierne  i  direkte  sollys,  og helle rikke   et  sted,

der  kan  nå  minusgrader.

• Batterierne  skal  opbevares  på  et  tørt  og  ventileret  sted.

• Efterlad  aldrig  din  Eloflex  i  direkte  sollys  eller  i  nærheden  af  en

varmekilde,  da  batterierne  kan  blive  beskadiget.  Vær  aldrig  i

nærheden  af  åben  ild  med  din  Eloflex.

• Du  kan  bruge  din  Eloflex  fra  -10  grader  op  til  +45  grader.  Ved

minusgrader  kan rækkevidden  påvirkes.

Sikkerhed



Teknisk  data
FAKTA  ELOFLEX  S1

VÆGT 

HASTIGHED 

RÆKKEVIDE 

MOTOR 

MOTORKRAFT 

BATTERI 

BATTERIVÆGT 

LADE  TID 

VENDERADIUS 

MAKS  HÆLDNING 

HJUL 

SIDDEHØJDE 

SÆDEBREDDE 

SIDDEDYBDE 

BRUGERVÆGT 

SÆDE 

MÅL OPSLÅET

MÅL SAMMENKL.

GARANTI

41  kg  inkl.  2  batterier

max.  12  km/t

30  km

2  x  børsteløse  højeffekt motor

2  x  250  watt

2  x  Lithium  ION  10  AH /  24  V  (240  Wh) 

1,6  kg/stk

3  timer

200  cm

9  grader

3  stk  12"  luftfyldt

55-60  cm

45/50/55  cm

40  cm

Max  120  kg

Kunstlæder

105-120  cm  (L)  x  63  cm  (B)  x  91  cm  (H)

105  cm  (L)  x  63  cm  x  55  cm  (H)

2  år
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Anbefalet  lufttryk  for  baghjul  =  2,5  kg.



Kontakt  Eloflex
Hvis  du  har  spørgsmål  eller  brug  for  hjælp,  bedes  du  i  første  
omgang  kontakte  dit  hjælpemiddeldepot  eller  forhandler.  Ønsker  
du  direkte  kontakt  til  os,  finder  du  kontaktoplysninger  på  vores  
hjemmeside,  www.eloflex.dk.  På  hjemmesiden  er  der  også  en  
specifik  supportside,  hvor  du  finder  almindelige  spørgsmål  og  
svar.  Adressen  er  www.eloflex.dk/faq

©  Copyright  Eloflex
Dette  dokument  indeholder  ophavsretligt  beskyttet  
information  og  må  ikke  helt  eller  delvist  kopieres  eller  gengives  uden  
skriftlig  tilladelse  fra  Eloflex.
Eloflex  forbeholder  sig  retten  til  at  lave  trykfejl  i  dette  dokument  og  vi  
forbeholder  os  retten  til  at  foretage  produktændringer.

16

http://www.eloflex.se



