
BRUKSANVISNING 

Läs igenom hela denna dokumentation innan du använder ditt Eloflex-tillbehör 

för att vara säker på att du använder den på ett sätt som är riskfritt, 

och som inte skadar dig, din omgivning eller din elrullstol.

Eloflex 
W
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Tack och lycka till!
Tack för att du valt en Eloflex som ditt hjälpmedel. Det betyder mycket för oss eftersom vår 
vision är att göra människors vardag lite enklare och att ge människor med rörelsehinder 
en större frihet. Vi hoppas att du upplever båda med hjälp av din Eloflex. 

Vi tror att du kommer att få mycket glädje av ditt nya tillbehör till din elrullstol. Denna bruks-
anvisning innehåller viktig information om styrhandtaget modell W. Vi uppmanar dig att 
läsa igenom hela denna dokumentation innan du använder detta tillbehör till din Eloflex för 
första gången. Vi föreslår också att du tränar på att köra styrhandtaget till din Eloflex på en 
avskild, öppen och plan yta innan du använder den i andra sammanhang. 

Eloflex elrullstol är konstruerad för användare med många olika behov. Beslut huruvida 
Eloflex är lämpliga för användaren tas alltid av ordinatören eller återförsäljaren tillsammans 
med användaren själv. Eloflex påtar sig inget ansvar för fall där elrullstolen och dess tillbe-
hör inte är anpassade efter brukarens behov. 

En Eloflex och dess tillbehör skall i första hand användas i sitt standardutförande. Om 
elrullstolen eller dess tillbehör måste anpassas eller förändras på något sätt får det endast 
utföras av din hjälpmedelscentral eller av Eloflex. Observera att skador och fel som uppstår 
på grund av att bruksanvisningen inte följts eller på grund av dåligt underhåll omfattas ej 
av garantin.

Lycka till och mycket glädje med din Eloflex.

Kör försiktigt!

Innehåll Sidan
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Typklassificering och avsedd användning 

Eloflex elrullstolar och dess tillbehör har utvecklats för perso-
ner som har svårt för att gå eller inte kan gå alls, men som 
har synförmåga, kroppslig förmåga och mental förmåga att 
styra en elrullstol. 

Eloflex elrullstolar är tillräckligt kompakta och smidiga för 
inomhusbruk, men stolarna och dess tillbehör är även lämplig 
att använda utomhus. 

Eloflex prodkter har genomgått olika tester exempelvis 
EN12184:2014 - klass B, ISO-7176, IEC60601 och bat-
terierna är godkända enligt UN38.3. För mer informaton läs 
respektive elrullstols bruksanvisning.

Eloflex elrullstolar uppfyller tillämpliga krav i lagen (1993:584) 
om medicintekniska produkter samt i föreskrifterna (LVFS 
2003:11 och LVFS 222009:18) om medicintekniska produk-
ter. Produkten uppfyller härigenom kraven i EG:s direktiv om 
medicintekniska produkter, 93/42/EEG och 22007/47/EG.

Överensstämmelsebedömning/CE-märkning enligt klass 1 
har utfärdats i enlighet med det medicintekniska direktivet 
93/42 EEG / MPG (medicintekniska produkter lag) och gäller 
endast den kompletta produkten. CE-märkningen blir ogiltig 
om man använder utbyteskomponenter eller tillbehör som 
inte har godkänts för denna produkt.

Behov 

Syftet med en Eloflex elrullstol är att kompensera en skada 
eller ett funktionshinder, varför den rekommenderas under 
följande omständigheter: 

• Om användaren har oförmåga att gå eller starkt begränsad 
förmåga att gå, vilket gör det svårt att förflytta sig i den egna 
bostaden.

• Om det finns behov av att lämna bostaden för att komma 
ut i friska luften eller för att besöka de ställen som normalt 
sett besöks för att vardagsärenden skall utförs. 

• När användaren har svårt att ta sig till, eller utföra arbete 
eller aktiviteter på grund av sitt rörelsehinder.  

Det är lämpligt att använda Eloflex elrullstolar och dess tillbe-
hör både inom- och utomhus. 

Bruksanvisning elrullstol

Läs alltid igenom bruksanvisningen till din elrullstol innan du 
använder detta tillbehör. Där finer du viktig information om 
säkerhet, användning och skötsel.

Användbarhet 

Använd endast Eloflex elrullstol och dess tillbehör när den är i 
fullt funktionellt skick. Annars försätter du dig själv och andra i 
risk. Kontakta din hjälpmedelscentral eller återförsäljare om du 
upptäcker skada på din Eloflex elrullstol eller dess tillbehör.

Garanti

Du har ett års garanti på tillbehör till din elrullstol från Eloflex. 
Garantivillkoren är i linje med de gällande nationella och gene-
rella affärsvillkoren och lagarna. De detaljerade garantivillkoren 
kan laddas ned på www.eloflex.se. 

Avsedd användning
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Montering

Lossa kabeln

Steg 1

Börja med att skruva isär kontakten vid 
joysticken under armstödet.

1

Steg 2

Ta bort joysticken och förvara den hem-
ma eller i väskan under sitsen beroen-
de på vilken Eloflex-modell du har. 

Steg 3

Klipp av eventuella buntband längst in 
på armstödet för att frigöra kabeln. 

2 3

Det intuitiva vårdarstyrningshandtaget 
passar på alla elrullstolar från Eloflex 
med serienummer EL161400 eller 
högre (sålda efter april 2018). 

Om din Eloflex har 
en joystick som ser 
ut som den på bild-
en kommer vårdar-
styrningshandtaget 
att fungera.
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Montera fästet
Montera vårdarhandtagets fästen på 
respektive sida av elrullstolens ryggstöd 
i enlighet med bilderna.

Steg 1

Öppna fästet genom att skruva ut 
ratten. 

Steg 2

Sätt fästet på plats på respektive sida 
med ratten snett bakåt och skruva åt 
löst.

Steg 3

Sätt in bågen i respektive fäste och dra 
åt rattarna.

Montera 
styrhandtaget

Steg 1
Öppna klämman på handtagets bak-

sida. Håll handtaget under bågen och 
stäng klämman runt röret.

Steg 2
Dra åt skruvspaken på klämman löst.

Steg 3
Vinkla upp styrhandtaget till vågrätt 
position och dra sedan åt skruvspaken 
hårt

Steg 4
Montera ihop kabeln med styrhandta-
gets kontakt. 

VIKTIGT! Var försiktig så att stiften i
kontakten inte böjs.

1

1

3

Montering

2

2

4

3
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Efter att man monterat och kopplat 
in handtaget samt vinklat det i vågrät 
position skall man kalibrera handtaget.

Håll in det gula säkerhetsgreppet på 
handtaget (1) samtidigt som ni trycker 
på startknappen (2), lampan på snigel-
knappen (3) börjar nu blinka långsamt. 
Fortsätt hålla in säkerhetsgreppet tills 
den lilla gröna lampan på snigel-knap-
pen börjar blinka snabbt. Släpp då 
säkerhetsgreppet på handtaget och 
vänta tills lampan slutar blinka. 

Nu är handtaget kalibrerat och redo att 
användas.

Kalibrera handtaget
1

2

3

VIKTIGT!
Koppla  
ALDRIG  

in laddaren 
direkt  

i batteriet.

Så här laddar du:
Börja med att stänga av din Eloflex 
(alla lampor på styrhandtaget skall vara 
släckta). 

Koppla in laddaren i uttaget på styr-
handtaget (du finner det under körhand-
taget). Var noga med att kontakternas 
position stämmer överens med varan-
dra. Sätt därefter in laddarens elkabel i 
ett vägguttag.
 
Laddning indikeras med en lampa på 
laddaren. Röd lampa betyder att ladd-
ning pågår. Efter cirka tre timmar är bat-
terierna laddade till 90 procent. Stolen 
kan nu användas igen.
 
Efter cirka 5-8 timmar blir lampan på 
laddaren grön och batterierna är fullt lad-
dade. Under laddningen blir själva lad-
daren varm, och detta är helt normalt. 
För maximal livslängd på batterierna bör 
laddning ske i cirka fem timmar och vi 
rekommenderar att du kopplar ur ladda-
ren när batterierna är fulladdade.

Laddningsinstruktion

När flera av lamporna på batteriindika-
torn på styrhandtaget har slocknat och 
endast en röd och en gul lyser bör du 
ladda. Batterierna tar dock inte skada av 
att laddas ofta så du kan ladda även när 
fler lampor på batteriindikatorn lyser.

Laddning av batterierna kan ske ner till 
-10 grader. Vid laddning i lägre tempe-
raturer blir batterierna inte fulladdade. 
Om din Eloflex används i minusgrader 
påverkas körsträckan. Vid exempelvis 
-10 grader kan körsträckan minska med 
upp till 50%.
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Man får absolut inte använda styr-
handtaget som körhandtag när 
stolen är avstängd. 

Man får alltså inte putta stolen 
med hjälp av styrhandtaget när 
den är frikopplad

Om du skall checka in din Eloflex 
på flyget måste du först ta bort ditt 
styrhandtag och lägga det i res-
väskan. 

Använda styrhandtaget
På och av: Starta din Eloflex med 
knappen på styrhandtaget. När stolen 
inte används stänger man av med 
strömbrytaren på styrhandtaget

Snigelhastighet: Vi rekommenderar 
att man kopplar ur snigelhastigheten 
genom att trycka på snigel-knappen så 
att lampan slocknar.

Säkerhetsgreppet: Tryck in det gula 
säkerhetsgreppet (död mans grepp) 
med en eller två händer och börja 
sedan gå framåt. Stolen kommer nu 
att följa rörelserna från den som håller i 
handtaget. Om man släpper säkerhets-
greppet stannar stolen omgående. 

Tryck löst: Tänk på att bara hålla lätt i 
handtaget. Den som håller i handtaget 
skall inte putta stolen utan endast styra 
den. Det är stolens motorer som skall 
göra jobbet. Ingen kraft behövs alltså 
för att stolen skall följa rörelserna från 
den som håller i styrhandtaget. 

Handtaget har inbyggd kompensation 
för temperaturskillnader vilket innebär att 
det själv kompenserar för stora tempe-
raturvariationer. Om handtaget trots det 
inte beter sig som det skall vid stor el-

ler snabb temperaturvariation (om man 
kommer från mycket kallt ute till varmt 
inne) kan man behöva kalibrera om styr-
handtaget enligt stycket på sidan 6. 

Temperaturkompensering
VIKTIGT!

Batteriindikator

Sänkt hastighet

Låshake

Används ej

Ström på och av

Uttag för laddare

Säkerhetsgrepp

Svänga: Gå åt vänster eller höger om 
du vill svänga så följer stolen med. 

Hastighet: Gå snabbare eller lång-
sammare så anpassar stolen sin has-
tighet efter den som håller i handtaget.

Backa: Om du vill backa stolen går du 
bakåt samtidigt som du drar handtaget 
lätt bakåt.

Bromsfunktion: Om du går nerför 
bromsar stolen automatiskt så att den 
håller samma hastighet som den som 
går bakom. 



© Copyright Eloflex

Detta dokument innehåller upphovsrättsligt skyddad informa-
tion och den får varken delvis eller helt kopieras eller mångfal-
digas utan skriftligt tillstånd från Eloflex.
Eloflex reserveras sig för eventuella skrivfel i detta dokument 
och vi förbehåller oss rätten till produktändringar.

Kontakta Eloflex

Om du har frågor eller behöver hjälp ber vi dig i första hand 
kontakta din hjälpmedelscentral eller återförsäljare. Om du 
vill ha direktkontakt med oss finner du kontaktinformation på 
vår hemsida, www.eloflex.se På hemsidan finns också en 
specifik supportsida där du bland annat hittar vanliga frågor 
och svar. Adressen är www.eloflex.se/faq

Eloflex

Hammarbacken 4b

191 49 Sollentuna 

Telefon: 010-18 33 100

E-post: info@eloflex.se

Webb: www.eloflex.se

OBS! Kontakta alltid Eloflex för att boka tid före ett eventuellt besök.


