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Takk og lykke til!
Takk for at du valgte en Eloflex som hjelp. Det betyr mye for oss fordi vår visjon er å gjøre 
folks hverdag litt enklere og gi mennesker med nedsatt funksjonsevne mer frihet. Vi håper 
du opplever begge deler ved hjelp av din Eloflex. 

Vi tror du vil få mye glede av din nye hybrid scooter. Denne håndboken inneholder vik-
tig informasjon om sikkerhet, bruk og pleie. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne 
fullstendige dokumentasjonen før du bruker Eloflex for første gang. Vi foreslår også at du 
øver deg på å kjøre Eloflex på en rolig, åpen og flat overflate før du bruker den i andre 
sammenhenger. 

Eloflex hybrid scooter er designet for brukere med mange forskjellige behov. Avgjørelser 
om Eloflex er egnet for brukeren tas alltid av operatøren eller forhandleren sammen med 
brukeren selv. Eloflex påtar seg inget ansvar for tilfeller der scooteren ikke er tilpasset bru-
kerens behov. 

En Eloflex bør primært brukes i standardversjonen. Hvis scooteren må tilpasses eller mo-
difiseres på noen måte, må det kun utføres av ditt tekniske hjelpesenter eller av Eloflex. 
Vær oppmerksom på at skader og feil som skyldes manglende overholdelse av bruksan-
visningen eller på grunn av dårlig vedlikehold, ikke dekkes av garantien.

Lykke til og vi håper du får mye glede med din Eloflex.

Kjør forsiktig!
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Typeklassifisering og tiltenkt bruk  

Eloflex scooter er utviklet for folk som har problemer med å 
gå eller ikke kan gå i det hele tatt, men som har en visjon, 
kroppslig evne og mental evne til å styre en scooter. 

Eloflex scooter er designet for utendørs bruk, men er 
kompakt nok og smidig nok til innendørs bruk. Kapitlet 
”Tekniske data” på baksiden av dette dokumentet inneholder 
informasjon om hastighet, svingradius, rekkevidde, 
maksimal baneevne, maksimal vekt for brukeren, etc. Vi 
oppfordrer deg til å lese all sikkerhetsinformasjon i kapittelet 
”Sikkerhetsforskrifter” i dette dokumentet. 

Eloflex er testet og godkjent i henhold til EN12184:2014 
- Klasse B (innendørs og utendørs bruk). Eloflex er også 
godkjent i henhold til ISO-7176, IEC60601 og batteriene er 
godkjent i henhold til UN38.3. 

Eloflex scooter oppfyller gjeldende krav i Medical Devices 
Act (1993:584) og regelverket (LVFS 2003:11 og LVFS 
222009:18) på medisinsk utstyr. Enheten oppfyller dermed 
kravene i EF-direktivene om medisinsk utstyr, 93/42/EØF og 
22007/47/EF.

Klasse 1 samsvarsvurdering/CE-merking er utstedt i samsvar 
med direktiv 93/42 EEC/MPG (Medical Devices Act) og 
gjelder for hele produktet. CE-merkingen vil være ugyldig 
hvis erstatningskomponenter eller tilbehør brukes som ikke er 
godkjent for dette produktet.

Behov 

Formålet med en Eloflex er å kompensere for en skade eller 
funksjonshemming, og derfor anbefales det under følgende 
omstendigheter: 

• Hvis brukeren har manglende evne til å gå eller sterkt 
begrenset evne til å gå, noe som gjør det vanskelig å 
bevege seg både lengre og / eller kortere avstander 
utendørs.

• Hvis det er behov for å forlate hjemmet for å komme seg ut 
i frisk luft eller for å besøke stedene som vanligvis besøkes 
for at dagligdags virksomhet skal utføres. 

• Når brukeren har problemer med å komme seg til, eller gjør 
arbeid eller aktiviteter på grunn av deres mobilitetsproblem.  

Tilbehør

Ladere og vesker med enklere verktøy er tilgjengelige når de 
leveres i oppbevaringsposen under setet.

Brukervennlighet  

Bruk eloflex scooteren kun når den er i full funksjonell stand. 
Ellers setter du deg selv og andre i fare. 

Følgende liste inneholder ikke alle mulige situasjoner. Den 

beskriver bare visse situasjoner som kan påvirke  

brukervennligheten til scooteren.

• Ikke bruk scooteren hvis batteriene er defekte eller 
deformerte

• Ikke bruk scooteren hvis motoren går rykkende eller med 
for mye støy

• Ikke bruk scooteren hvis bremsefunksjonen ser ut til å 
fungere feil

• Ta kontakt med ditt tekniske senter eller forhandler hvis 
dekkene er slitt

• Ta kontakt med ditt tekniske senter eller forhandler hvis du 
merker skade på armlenet, setet, ryggstøtten, styret eller 
andre deler av scooteren

• Hvis du oppdager skade på det elektriske systemet 
(kabler, batterier, ladere osv.), må du kontakte 
hjelpemiddelsentralen eller forhandleren.

Garantert

Du har alltid to års garanti på din Eloflex scooter. 
Garantivilkårene er i tråd med gjeldende nasjonale 
og generelle forretningsvilkår og lover. De detaljerte 
garantivilkårene kan lastes ned på www.eloflex.se. Vær 
oppmerksom på at du bør oppbevare den originale esken til 
Eloflex i garantiperioden (esken kan brettes og legges bort).

Levetid

Det beregnede livet til en Eloflex er 5 år. Produktets 
levetid påvirkes imidlertid sterkt av hvordan det brukes og 
administreres. En Eloflex kan ha en betydelig lengre levetid 
hvis du tar vare på den og bare bruker den i tråd med 
informasjonen i dette dokumentet. 

Sikkerhetsforskrifter og -risikoer

LES KJØREINSTRUKSJONER OG 
SIKKERHETSINSTRUKSJONER, FRA SIDE 11, NØYE FØR 
DU BRUKER ELOFLEX SCOOTER.

Tiltenkt bruk
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Slå opp og legge sammen

Slå opp

Trinn 1

Plasser den sammenlagte scooteren 
på bakken som vist til høyre. Løft styret 
ved å løfte det opp og fremover. 
Styret låses deretter ved hjelp av 
klemmen som er plassert i hengslet 
nederst i styresøylen. For å feste 
klemmen, vri den svarte plastsikringen 
over klemmen. 

1

Legge sammen

Trinn 1

Åpne låsekroken som vist på bildet til 
høyre. 

Trinn 2

Legg en hånd foran på styret. Ta tak i 
toppen av ryggstøet med den andre 
hånden og brett den fremover. Trykk 
stolen sammen som vist til høyre. 

3

Trinn 2

Ta tak i ryggstøet og trekk oppover for å 
åpne stolen. Hold fast med én hånd på 
styret. 

2

Det er veldig viktig at 
du lukker låsekroken 
før du bruker 
scooteren.

Trinn 3

Lukk låsekroken på baksiden av 
scooteren - dette er veldig viktig! 
Kontroller at låsekroken klikker seg inn.

1
2

Trinn 3

Åpne låseklemmen nederst 
i styresøylen ved å slå av 
sikkerhetskroken og åpne kroken. Brett 
deretter ned styret og plasser det på 
toppen av det brettede setet. 



5

Juster setelengde og -høyde

Øk setelengden
Kontroller at stolen er i kjøremodus og 
slått på. Trykk og hold pil opp for å utvide 
scooteren.

Juster setehøyden

Pass på at stolen er i hevet stilling. Fjern 
deretter seteputen. Trekk den svarte 
ledningen under forkanten av stolen. Mens 
du holder kabelen i en anspent posisjon, 
er bakkanten av setet nå justert til ønsket 
posisjon (tre forskjellige posisjoner). Når 
setet er i ønsket posisjon, plasseres 
forkanten av setet på samme nivå som 
bakkanten. Slipp kabelen for å låse 
setet i hullet som er på samme nivå som 
bakkanten.

Reduser setelengden

Kontroller at stolen er i kjøremodus og 
slått på. Trykk og hold nede pil ned for å 
redusere avstanden.
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Løfting av armlenene
Trinn 1

For å løfte armlenene ved 
ombordstigning og avstigning, løsner 
du først låsen ved å dreie låsehendelen 
en halv omdreining. 
Løft deretter armlenene.

Tippesikringen har to posisjoner. 
En for kjøremodus og en for når 
scooteren er plassert i stående stilling, 
for eksempel ved lagring. Du kan 
enkelt endre posisjonen ved å justere 
tippsesikringene manuelt.

NB! Tippesikringen må alltid være i 
kjørestilling (som vist) når scooteren 
brukes.

Slå av den elektriske scooteren. Trykk 
deretter de røde spakene på motorene 
(se bilde) for å koble fra de magnetiske 
bremsene. I denne posisjonen kan 
scooteren rulles manuelt fritt.

Obs! Hvis scooteren må flyttes 
manuelt, må de magnetiske låsene 
alltid være av.

Manuell kjøring

Tippesikring

Viktig!
Spark ALDRI de røde 
spakene. Bruk kun 
håndkraft.

Det er viktig 
at du låser 
armlenene 
når du 

har brettet dem ned 
igjen ved å dreie 
låsehendelen tilbake en 
halv omdreining. 

LÅSTÅPEN

PÅAV
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VIKTIG!
Koble
ALDRI

i laderen direkte
i batteriet.

Slik lader du scooteren 
Begynn med å slå av Eloflex. Koble 
laderen til stikkontakten foran på 
styret. NB! Vri lokket til siden, ikke 
trekk det! Kontroller at plasseringen av 
kontaktene samsvarer med hverandre. 
Sett deretter laderens strømkabel inn i 
et vegguttak. 

Lading indikeres av en lampe på 
laderen. Rødt lys betyr at lading pågår. 
Etter omtrent tre timer lades batteriene 
til 90 prosent. Stolen kan nå brukes 
igjen. 

Etter ca. 5-8 timer lyser lampen på 
laderen grønt og batteriene er fulladet. 
Under lading blir laderen selv varm, og 
dette er helt normalt. 

Ladeinstruktion

For maksimal batterilevetid bør ladingen 
foregå i omtrent fem timer når stangen 
på batteriindikatoren har falt til en 
tredjedel. Batteriene blir ikke skadet 
ved å lades for vedlikehold, men for 
maksimal levetid anbefaler vi at du 
kobler fra laderen når batteriene er 
fulladet. 

Lading av batteriene kan gjøres 
ned til -10 grader. Ved lading 
ved lavere temperaturer vil ikke 
batteriene være fulladet. Hvis Eloflex 
brukes i temperaturer under null, vil 
kjørelengden bli påvirket. Ved -10 
grader kan for eksempel kjørelengde 
reduseres med opptil 50 %. 

Nøkkel

Din Eloflex scooter kommer med en ek-
stern nøkkel. Den eksterne nøkkelen kan 
brukes til å låse / låse opp din elektriske 
scooter. Når scooteren er i låst posisjon, 
kan den ikke kjøres. 

Din Eloflex scooter har front- og 
bakbelysning for økt sikkerhet. For å slå på 
lysene, trykk på lampeikonet på venstre 
side av styret. Det er også bremselys 
og blinklys. Blinklysene brukes med 
de to pilene på venstre side av styret. 
Bremselyset aktiveres når scooteren står 
stille, når du slipper gassen og når du 
bremser med bremseknappen.

Belysning
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Øk setelengden

Elektronisk frikobling

Reduser setelengden

Øk hastigheten

Reduser hastigheten

Av og på-knappen

Styrepanel

Informasjonsvisning: Displayet på 
scooteren har 2 forskjellige visningsmoduser, 
en som viser oppdatert informasjon om 
hastighet, girvalg, frontlykter og blinklys. Den 
andre skjermmodusen lyser i tilfelle feil på 
scooteren. Den viser gjeldende feilkode, 
batterispenning og strømgir. Blinklys venstre Blinklys høyre

Belysning

Horn

Brems

Revers

Gass

Batterikontroll: Dette indikerer hvor mye 
strøm som er igjen i batteriene. Når batteriene 
er fulladet, lyser alle lysene. Når batteriene 
er tappet, slukkes lysene etter tur. Lad når to 
tredjedeler av lysene slukkes. 

Kjøreinstruktioner

For å starte
Når du starter scooteren (av og på-knappen), 
er den i parkeringsposisjon. Trykk deretter på 
den røde bremseknappen, og deretter kan 
du begynne å kjøre med gassen. 
  

For å rygge
For å rygge, trykk på den grå knappen under 
batteriindikatoren. En pipelyd kan høres når scooteren står i 
revers, du kan også se hvilken kjøreposisjon scooteren er i på 
displayet. Deretter reverserer du ved å trykke på gassen. Hvis 
du vil gå fremover igjen, klikker du den grå knappen på nytt for 
å avslutte ryggingen. 
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Du kan øke setebredden ved å flytte ut 
armlenene ved hjelp av utvidelsessettet. Du kan 
velge å øke setebredden med 5 eller 10 cm.

Trinn 1

Løsne armlenene på hver side ved å skru av de 
to brakettene. 

Trinn 2

Monter utvidelseshylsen mellom stolen og 
armlenet. Monter armlenene igjen.

Endre setebredde

Du bestiller utvidelsessett fra Hjelpemiddeleksperten. 

Transport og lagring
• En sammenlagt scooter kan plasseres i bagasjerommet på en større bil. Bruk ramper for 

å få scooteren opp i bilen.

• En sammenlagt scooter kan stå vertikalt som vist på bildet til høyre for å ta mindre plass.

• Hvis scooteren ikke skal brukes på en stund, anbefaler vi at batteriene er fulladet før 
stolen lagres.

• Scooteren skal oppbevares innendørs i frostfrie, tørre og ventilerte områder. 
Lagringstemperatur 0-30 grader.

• Hvis du skal ta din Eloflex på flyet, anbefaler vi at du leser gjennom informasjonen vi har 
samlet på vår nettside om IATAs forskrifter www.eloflex.se/faq

• Når du transporterer i en service- eller funksjonshemmede buss, fest Eloflex til 
festepunktene som vises nederst på bildene. Vær oppmerksom på at Eloflex ikke er 
testet som bilsete. Vi anbefaler derfor alltid at brukeren flytter over i bilens egne seter.
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Feilkoder

Feilkoder som kan oppstå på displayet

FEILKODE ÅRSAK LØSNING

Left/Right  
solenoid fault

1. Den venstre/høyre motormagnetiske 
bremsen er åpen. 
2. Tilkoblingsfeil på venstre 
motormagnetisk brems.
3. Den venstre motorens magnetiske 
brems er ødelagt, eller kontrolleren kan 
være skadet.

1. Lukk den magnetiske bremsen ved å 
trekke det røde håndtaket i lukket stilling.
2. Kontroller at motorkontakten er riktig 
tilkoblet.
3. Kontakt forhandleren for å få hjelp.

Left/Right 
Overcurrent

1. Overspenning på grunn av overdreven 
motstand.
2. Feil på motoren eller kontrollenheten.

1. Systemet tilbakestilles når motstanden er 
borte.
2. Kontakt forhandleren for å få hjelp.

Acceleration not 
zero

1. Gasshåndtaket er ikke i ”null modus” når 
stolen utfører en oppstartstest.
2. Feil på kontrolleren.

1. Løsne gasshåndtaket og start scooteren 
på nytt.
2. Kontakt forhandleren for å få hjelp.

Acceleration fault Svikt i gasshåndtak eller kontrollenhet. Kontakt forhandleren for å få hjelp.

MController not 
support

Feil på kontroller eller feil type kontroller. Bytt styrenhet.

Com fault Dis to 
MC

1. Løse eller feil tilkoblede tilkoblinger.
2. Feil på kontrolleren.

1. Kontroller at alle tilkoblinger er riktig 
installert.
2. Kontakt forhandleren for å få hjelp.

Left/Right driver 
fault

Kontrollerfeil. Kontakt forhandleren for å få hjelp.

Push rod Fault Kortslutning i lengdejusteringsmotoren, 
ødelagt lengdejusteringsmotor eller feil i 
kontrolleren. 

Kontroller tilkoblingen til 
lengdejusteringsmotoren, eller kontakt 
forhandleren for å få hjelp.

Battery vol too high Feil batteritype eller ødelagt batteri. Skift ut 24V-batteriet.

Battery vol too low Batteriet er gammelt eller uladet. Lad opp batteriet eller skift det ut hvis det er 
gammelt.

Angle sensor fault Vinkelsensoren er ødelagt eller 
tilkoblingsfeil. 

Kontakt forhandleren for å få hjelp.
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KJØRING

Det er fare for personskade ved å velte scooteren.

• Kjør kun på stigninger og graderinger som ikke
overstiger den maksimale tillatte hellingen

• Bruk alltid tippesikring når du reiser med Eloflex

• Kjøring nedoverbakke bør alltid gjøres med lavere
hastighet

• Unngå strekninger der det er fare for glatte eller
isete overflater

• Forsøk aldri å kjøre opp eller ned trapper med din
scooter

• Kjør aldri over hindringer som er høyere enn
anbefalt maksimal høyde

• Unngå raske eller rykkete bevegelser med styret og
plutselige endringer i kjøreretningen mens du kjører

Fare for å bli stående på avsidesliggende steder.

• En bruker med sterkt nedsatt bevegelighet bør ikke
kjøre lengre avstander utendørs alene

Fare for skade hvis en fot glir av fotstøtten og ender 
opp under den elektriske scooteren mens du kjører.

• Plasser alltid føttene midt på fotplaten mens du
kjører

Fare for personskade hvis du kolliderer med andre 
gjenstander i smale passasjer.

• Kjør gjennom smale passasjer med lavest hastighet
og maksimal oppmerksomhet

Det er fare for at scooteren vil velte hvis tippesikringen 
demonteres, skades eller monteres i en posisjon som 
avviker fra standardenheten. 

• Tippesikringen må alltid monteres når du bruker
den elektriske rullestolen

• Tippesikringen fungerer kun på faste overflater.
På myke overflater som plener og snø kan
tippesikringen miste effekten. Kjør derfor ekstremt
forsiktig på myke overflater

Sikkerhetsinstruksjoner ved kjøring
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Kjøring

Les
Brukeren må lese disse sikkerhets- og 
kjøreinstruksjonene før Eloflex elektriske rullestol/
scooter tas i bruk.

Kjøring
• Øvelse får deg til å jobbe. Øv deg på å kjøre Eloflex med en

assistent ved å starte på et åpent område, helst utendørs,
før du bruker scooteren din blant andre mennesker, i
butikker eller restauranter, etc.

• Beveg deg fremover ved å holde gassen nede.

• Stopp ved å slippe ut gassen.

Rygging
   Reverser ved å trykke på reverseringsknappen, og kjør de-

retter bakover ved å holde gassen nede. Trykk på tilbakek-
nappen igjen for å gå fremover igjen.

Husk alltid å se tilbake før du begynner å rygge for å sikre at 
ingen person eller ting er i veien. 

Snu
   Sving ved å dreie styret i én retning. 

Se opp slik at ingenting er i veien for deg når du svinger.

Sving
   Sving når du kjører ved å dreie forsiktig med styret i samme 

retning som du vil svinge. 

Senk alltid hastigheten når du svinger.

Hinder
   Øv deg på å unngå og krysse hindringer. Styr litt til siden 

samtidig for å unngå hindringer. 

Husk å senk farten når du nærmer deg hindringer. 

Rask kjøring
   Øk hastigheten gjennom knappene på styret.

Husk å roe ned så snart du føler deg utrygg, hvis du skal 
snu eller hvis du nærmer deg et hinder. 

Kjøring over hindringer
   Kjør sakte opp til hindringen og sørg for at forhjulet er i kjøre-

retningen. Deretter beveger du deg sakte fremover mens du 
lener deg bakover for å komme over hindringen. 

Eloflex er testet og godkjent for hindringer opp til maksimalt 
6 cm.

Kjøring i en skråning
Kjøring på hellende overflate

   Prøv å kjøre rett opp eller rett ned på en skrå overflate. Len 
deg litt fremover mens du kjører oppover og bakover mens 
du kjører nedoverbakke, for å opprettholde tyngdepunktet. 
Unngå lateral kjøring hvis mulig og kompenser for enhver 
sidehelling ved å lene seg i motsatt retning. Kjør alltid sakte 
på skrå overflater. Unngå overflater som skrår mer enn 9 
grader.

Kjør heis
Pass på at du kontrollerer bredden på løftedøren og hvor 
raskt døren lukkes før du går inn i heisen. 

Husk at du kanskje må trekke deg ut av heisen hvis den 
ikke er stor nok til at du kan snu.

Kjøring på veien
   Kjør først og fremst på fortau, gangveier og sykkelstier med 

Eloflex. 

Kryss kjørebane
Hvis det er mulig, velg alltid å krysse veien på en fotgjeng-
erovergang. Vær oppmerksom på å krysse biler. 

Bruk eventuelt den skråstilte delen av fortauet. 

Unngå fortauskanter som er høyere enn 6 cm (2 tommer).
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SIKKERHET

Det er fare for personskade hvis scooteren brukes 
til andre formål enn de som er beskrevet i dette 
dokumentet.

• Bruk scooteren kun i henhold til instruksjonene i
denne bruksanvisningen.

Det er fare for personskade hvis scooteren brukes 
ved redusert tilstand.

• Ikke bruk scooteren når kjøreevnen din er svekket
på grunn av for eksempel sykdom, medisiner eller
alkohol.

Det er fare for personskade hvis scooteren ufrivillig 
settes i gang.

• Slå av scooteren før ombordstigning og avstigning,
eller hvis det er fare for at du, en annen person eller
en gjenstand kan komme i kontakt med styret.

• Når motorene er løsnet, virker ikke bremsene.
Derfor kan rullestolen bare skyves på flat grunn,
aldri i skråninger. La aldri scooteren stå i eller i
nærheten av bakker med avkoplede motorer.

Det er fare for personskade hvis den elektriske 
scooteren er slått av med for eksempel av / på-
knappen eller ved å rive av en kabel, da den stopper 
med en hard rykk.

• Slipp gassen når du bremser i en nødssituasjon.
Deretter stopper rullestolen automatisk.

Det er fare for skade ved å falle ut av scooteren

• Ikke beveg deg fremover, ikke bøy deg fremover
mellom knærne eller len deg over kanten av
scooteren, for eksempel for å nå gjenstander.

• Bruk alltid sikkerhetsbelte og juster det på nytt før
hver reise.

• Kjør så nært som mulig til det nye setet når du
flytter til et annet sete.

Det er fare for personskade hvis den maksimale 
tillatte belastningen overskrides.

• Vær oppmerksom på maksimal tillatt belastning
(se kapittel ”Tekniske data” på baksiden av dette
dokumentet).

• Scooteren må kun brukes av en enkelt person.
Bruk aldri scooteren til å transportere mer enn én
person om gangen.

Det er fare for personskade og skade på scooteren 
hvis låsekroken som løsnes under sammenslåing ikke 
er riktig festet når scooteren brukes. 

• Hvis låsekroken til scooteren ikke har klikket
ordentlig på plass, kan scooteren plutselig legge
seg sammen når den er i bruk, noe som kan tillate
deg å falle ut av den.

• Sørg alltid for at låsekroken er i riktig posisjon før du
bruker scooteren.

Det er fare for personskade og klemming når du slår 
opp og legger sammen scooteren. 

• Legg alltid sammen scooteren som beskrevet i
bruksanvisningen.

• Vær oppmerksom på at ingen eller ingenting
klemmes når du slår den sammen og slår den opp.

Det er fare for personskade og skade på scooteren 
hvis den brukes i fuktige områder. 

• Scooteren må ikke brukes ved dusjing.

• Scooteren må ikke brukes ved bading.

Generelle sikkerhetsinstruksjoner
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Sikkerhet

Kryss bybane
 Kryss alltid jernbanesporet rett fra forsiden, aldri 

skrått fra siden. 
 Kryss aldri jernbanespor alene, ha alltid noen med 

deg som kan hjelpe deg. 

Bratte bakker
  Vær forsiktig hvis du kjører i en bratt skråning, da 

stolen står i fare for forbikjøring. Eloflex er testet og 
godkjent for hellinger med maksimalt 9 grader. Ha 
alltid noen med deg som kan hjelpe deg.

Høye kanter
   Vær forsiktig når du kjører opp eller ut for en kant. 

Eloflex er testet og godkjent for kanter opp til 
maksimalt 6 cm. Ha alltid noen med deg som kan 
hjelpe deg.

Transport
   Vi anbefaler at du alltid har noen som kan hjelpe 

deg med å flytte til og fra Eloflex. Slå alltid av 
strømmen før du starter bevegelsen. Løft alltid 
opp armlenene og fotstøtten før du beveger 
deg for å gjøre det lettere å komme inn og ut av 
stolen.

Ikke reparer selv
   Prøv aldri å fikse en ødelagt scooter på egen 

hånd. Hvis du skrur eller prøver å reparere stolen 
selv, gjelder ikke garantien. Ta alltid kontakt med 
Eloflex eller butikken eller hjelpemiddelsentralen 
som har solgt/foreskrevet stolen. Modifiser aldri 
scooteren din på egen hånd.

Inget leketøy
   La aldri barn som vanligvis ikke bruker en scooter 

sitte i eller bruke eloflexen din.

Renhold
 Rengjør aldri Eloflex med rennende vann. Tørk 

den bare av med en fuktig klut. 
 Hvis eloflex er treg til å legges sammen eller 

slås opp, kan du smøre leddene med 5-56 eller 
silikonspray.

Vær obs på varmen
   La aldri Eloflex stå i direkte sollys eller i nærheten 

av en varmekilde, da batteriene kan bli skadet. 
Vær aldri i nærheten av en åpen ild med din 
Eloflex. 

 Du kan bruke Eloflex fra -10 grader opp til 
+45 grader. Ved temperaturer under null kan 
rekkevidden være redusert. Kjør alltid sakte på 
skrå overflater. Unngå overflater som heller mer 
enn 9 grader.

Lagring
   Oppbevar elofleksen utilgjengelig for barn når den 

ikke er i bruk. 
 Scooteren skal oppbevares innendørs i frostfrie, 

tørre og ventilerte områder. Lagringstemperatur 
0-30 grader.

Lader
   Laderen må aldri tildekkes når den brukes til å 

lade Eloflex. Laderen blir varm og det er fare for 
uhell eller personskade.

Batterier
   Oppbevar aldri batterier i direkte sollys eller på et 

sted som kan nå temperaturer under null. 
 Batteriene skal oppbevares på et tørt og ventilert 

sted.
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Tekniske data

 FAKTA ELOFLEX S1

VEKT 41 kg inkl. 2 stk batterier

HASTIGHET max 9 km/t

REKKEVIDDE 30 km

MOTOR 2 x børsteløse høyeffektsmotorer

MOTOREFFEKT 2 x 250 Watt

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

BATTERIVEKT 1,6 kg/stk

LADETID 3 tim

SVINGRADIUS 100 cm

MAX HELLING 9 grader

HJUL 3 stk 12" luftfylte

SITTEHØYTE 55-60 cm

SITTEBREDDE 45 / 50 / 55 cm

SITTEDYBDE 40 cm

BRUKERVEKT Max 120 kg

PUTE Kunstig skinn

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

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

GARANTI 2 år

Anbefalt lufttrykk for bakhjul = 2,5 kg.

© Copyright Eloflex
Dette dokumentet inneholder 
opphavsrettsbeskyttet informasjon og kan ikke 
delvis eller fullstendig kopieres eller reproduseres 
uten skriftlig tillatelse fra Eloflex.
Eloflex forbeholder seg retten til å skrive trykkfeil 
i dette dokumentet, og vi forbeholder oss retten 
til å gjøre produktendringer



banolife.no

Sammen ønsker vi å gjøre en forskjell!

Med spesialtilpassede hjelpemidler ønsker vi å gjøre 
en forskjell i hverdagen for barn, ungdom, voksne 

og eldre med forskjellig funksjonsnivå.

Bano Life
Berghagan 7, 1405 Langhus

post@banolife.com
tlf. 64 91 80 60
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