BRUKSANVISNING

Les gjennom hele denne dokumentasjonen før du benytter ditt Eloflex tilbehør
for å være sikke på at du bruker det på en risikofri måte, og som ikke skader deg,
dine omgivelser eller din elektriske rullestol.

Eloflex
W

Takk og lykke til!
Takk for at du har valgt Eloflex som ditt hjelpemiddel. Det betyr mye for oss ettersom vår
visjon er å gjøre menneskers hverdag litt enklere og gi mennesker med bevegelseshemninger en større frihet. Vi håper du også opplever begge deler med din Eloflex.
Vi tror du kommer til å få mye glede av ditt nye tilbehør til din elektriske rullestol. Denne
bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om ledsagerstyringen modell W. Vi oppfordrer deg å lese gjennom hele denne dokumentasjonen før du bruker dette tilbehøret til
din Eloflex for første gang. Vi foreslår også at du trener på å kjøre Eloflex med ledsagerstyring på en åpen og plan plass før du bruker den i andre sammenhenger.
Eloflex elektrisk rullestol er konstruert for brukere med mange ulike behov. Beslutningen om
hvorvidt Eloflex er egnet for brukeren tas alltid av terapeuten eller leverandøren sammen
med brukeren selv. Eloflex påtar seg ingen ansvar for tilfeller der den elektriske rullestolen
og dets tilbehør ikke er tilpasset brukerens behov.
En Eloflex og dens tilbehør skal i utgangspunktet brukes i sin standard utførelse. Dersom
rullestolen eller dens tilbehør må tilpasses eller endres på noen måte skal det kun utføres
av din hjelpemiddelsentral eller av Hjelpemiddeleksperten AS. Vær oppmerksom på at
skader og feil som oppstår på grunn av at bruksanvisningen ikke følges eller på grunn av
dårlig vedlikehold ikke omfattes av garantien.
Lykke til med din nye Eloflex.
Kjør forsiktig!
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Tiltenkt bruk
Typeklassifisering og tiltenkt bruk.

Bruksanvisning elektrisk rullestol

Eloflex elektrisk rullestol og dens tilbehør har blitt utviklet for
personer som har problemer med å gå eller ikke kan gå i det
hele tatt, men som har tilstrekkelig syn, motorisk- og mental
evne til å styre en elektrisk rullestol.

Les alltid gjennom bruksanvisningen til din elektriske rullestol
før du bruker dette tilbehøret. Der finner du viktig informasjon
om sikkerhet, bruk og vedlikehold.

Bruk
Eloflex elektrisk rullestol er tilstrekkelig kompakt og smidig for
innendørs bruk, men stolene og dens tilbehør er også egnet
for utendørs bruk.
Eloflex har gjennomgått ulike tester som for eksempel
EN12184:2014 – Klasse B, ISO-7176, IEC60601 og batteriene er godkjent i henhold til UN38.3. For mer informasjon
les respektive elektriske rullestols bruksanvisning.
Eloflex elektriske rullestoler oppfyller relevante krav i loven
(1993:584) om medisinske produkter samt forskriftene (LVFS
2003:11 og LVFS 222009:18) om medisinske produkter.
Produktet oppfyller også kravene i EUs direktiv om medisintekniske produkter, 93/42/EØF og 22007/47/EG.

Bruk kun Eloflex og dets tilbehør når den er i funksjonell
tilstand. Hvis ikke utsetter du deg selv og andre for økt risiko.
Kontakt din hjelpemiddelsentral eller leverandør dersom du
oppdager feil og mangler på din Eloflex og dens tilbehør.

Garanti
Det gis ett års garanti på tilbehør til Eloflex. Garanti vilkårene
er i tråd med de gjeldende nasjonale og generelle virksomhetsregler og lover.

Samsvarserklæring/ CE- merking i henhold til klasse 1 har
blitt utført i henhold til det medisinske direktiv 93/42/EØF/
MPG (medisinske produkters lov) og gjelder kun det komplette produkt. CE-merket blir ulovlig dersom man benytter
komponenter eller tilbehør som ikke har blitt godkjent for dette
produktet.

Behov
Meningen med Eloflex elektrisk rullestol er å kompensere for
en skade eller et funksjonshinder, derfor anbefales den under
følgende omstendigheter:
• Dersom brukeren har problemer med å gå eller sterke
problemer med å gå, noe som gjør det vanskelig å forflytte
seg i egen bolig.
• Dersom det finnes behov for å forlate boligen for å komme
seg ut eller for å besøke de stedene som man normalt har
besøkt for å utføre hverdagslige aktiviteter.
• Når brukeren har problemer med å komme seg til, eller
utføre arbeid eller aktiviteter på grunn av sin bevegelseshemning.
Det er mulig å bruke Eloflex og dens tilbehør både inne- og
utendørs.
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Montering
Den intuitive ledsagerstyringen passer
på alle elektriske rullestoler fra Eloflex
med serienummer EL161400 eller
høyere (Solgt etter April 2018).
Dersom din Eloflex
har en styreboks
som ser ut som den
på bildet, vil ledsagerstyringen passe til
ditt produkt.

Løsne kabelen

1

Step 1
Start med å sku fra hverandre kontakten til styreboksen under armlenet.

Step 2
Ta bort styreboksen og oppbevar den
hjemme eller i vesken under sete avhengig av hvilken Eloflex-modell du har.

Step 3
Klipp av eventuelle strips lengst inn på
armlenet for å frigjøre kabelen.
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Montering
Monter festet

1

2

Monter ledsagerstyrings feste på
respektiv side av ryggen i henhold til
bildene.

Step 1
Åpne festet ved å skru ut rattet.

Step 2
Sett feste på plass på den respektive
side med rattet skrått bakover og stram
det løst.
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Step 3
Sett bøylen i respektive feste og stram
rattene.

Monter
ledsagerstyringen
Step 1

1

2

3
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Åpne klemmen på håndtakets bakside.
Hold håndtaket under bøylen og stram
klemmene rundt røret.

Step 2
Stram skruespaken på klemmen løst.

Step 3
Vinkle opp styrehåndtakene til vannrett
posisjon og stram deretter til skruespaken hardt.

Step 4
Monter kabelen med ledsagerstyringens kontakt.
VIKTIG! Påse at stiften i kontakten ikke
bøyes.
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Kalibrere ledsagerstyringen
Etter at ledsagerstyringen er montert og
tilkoblet, må det kalibreres.

1

Hold inn det gule sikkerhetsgrepet på
håndtaket (1) samtidig som start knappen trykkes inn (2), Lyset på skilpadden
(3) begynner nå å blinke langsomt.
Fortsett å holde sikkerhetsgrepet inntil
lyset på skilpadden begynner å blinke
hurtig. Slipp så sikkerhetsgrepet og
vent til lampen slutter å blinke.

2

Nå er ledsagerstyringen kalibrert og klar
til bruk.
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Lade instruksjoner
Slik lader du:
Slå av din Eloflex (Alle lys på ledsagerstyringen skal være slukket)

VIKTIG!

Koble til laderen i uttaket på ledsagerstyringen (Du finner det under
kjørehåndtakene). Kontroller at kontaktenes posisjon stemmer overens. Sett
deretter inn laderens nettkabel i egnet
stikkontakt.

Koble
ALDRI
laderen
direkte
til batteriet.

Lading indikeres med en lampe på
laderen. Rødt lys betyr at lading pågår.
Etter ca tre timer er batteriene ladet til
90 prosent. Stolen kan nå benyttes
igjen.
Etter ca 5-8 timer blir lampen på laderen grønn og batteriene er fult oppladet.
Under ladingen blir selve laderen varm,
men dette er helt normalt. For maksimal
levetid på batteriene bør lading skje i ca
fem timer og vi anbefaler at du kobler
fra laderen når batteriene er full ladet.
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Du bør lade batteriene når kun en gul
og en rød lampe lyser på batteriindikatoren. Batteriene tar ikke skade av å
lades ofte, selv om flere lamper lyser.

Lading av batteriene kan skje ned til
-10 grader. Batteriene vil ikke bli fulladet
ved lading i lavere temperaturer. I -10
grader kan kjørelengden reduseres
med 50%.

Bruk av ledsagerstyringen
PÅ og AV: Slå på med knappen på
ledsagerstyringen. Når stolen ikke
benyttes slår man den av med strømbryteren på ledsagerstyringen.

Skruespaken
Batteriindikator

Lav hastighet: Vi anbefaler at man
kobler ut «Lav fart» hastigheten ved
å trykke på knappen med skilpadde
symbolet slik at lampen slukker.

Sikkerhetsgrepet: Trykk inn det gule
sikkerhetsgrepet (død manns knappen)
med en eller to hender og begynn å
gå fremover. Stolen vil nå følge bevegelsene til den som holder i håndtaket.
Dersom man slipper sikkerhetsgrepet
stopper stolen umiddelbart.

Trykk løst: Hold bare lett i håndtaket.
Den som holder i håndtaket skal ikke
skyve stolen kun styre den. Det er
stolens motorer som skal gjøre jobben.
Det trengs ingen kraft for at stolen skal
følge bevegelsene til den som holder i
styrehåndtaket.

Redusert hastighet
Brukes ikke

Uttak for lader
Sikkerhetsgrep

Svinge: Gå til venstre eller høyre dersom du vil svinge så følger stolen med.
Hastighet: Gå raskere eller saktere så
tilpasser stolen sin hastighet etter den
som holder i håndtaket.

Temperaturkompensering
Håndtaket har innebygd kompensasjon for temperaturforskjeller noe som
innebærer at det selv kompenserer for
store temperatur svingninger. Dersom
ledsagerstyringen ikke oppfører seg
som den skal ved store eller raske

Strøm på og av

temperatur variasjoner (hvis man går fra
veldig kald ute temperatur til varm inne
temperatur) kan det være nødvendig å
kalibrere ledsagerstyringen på nytt. Se
side 6.

Rygge: Dersom du vil rygge, går du
bakover samtidig som du trekker håndtaket lett bakover.
Bremse funksjon: Dersom du går
nedover bremser stolen automatisk og
tilpasser seg samme hastighet som
den som går bak.

VIKTIG!
Man skal absolutt ikke bruke
styrehåndtaket som kjørehåndtak
når stolen er slått av.
Man skal ikke skyve stolen ved
hjelp av ledsagerstyringen når
den er frikoblet.
Dersom du skal sjekke inn din
Eloflex på fly, må du først ta bort
ledsagerstyringen og legge det i
reisevesken.
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Bruk av delt kabel "Split cabel"
Ved hjelp av vippebryteren
kan du bytte mellom å
styre med styrespaken
eller med W-håndtaket.

For W-håndtak

Kabelen festes på passende steder
ved hjelp av kabelbindere.

For styrespaken.

Til kabelen fra
kontrollboksen.
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Kontakt Eloflex

Dette dokumentet inneholder opphavsrettslig beskyttet
informasjon og den skal ikke delvis eller helt kopieres eller
distribueres uten skriftlig tillatelse fra Eloflex.
Eloflex reserverer seg for eventuelle skrivefeil i dette dokument og vi forbeholder oss retten til produktendringer.

Dersom du har spørsmål eller behøver hjelp ber vi deg først ta
kontakt med din forhandler eller hjelpemiddelsentral. Dersom
du vil ha direkte kontakt med oss finner du kontaktinformasjon
på vår hjemmeisde www.eloflex.se. På hjemmesiden finnes
også en spesifikk support side der du blant annet finner vanlige
spørsmål og svar. Adressen er www.eloflex.se/fag

Hjelpemiddeleksperten AS
Vassbygdveien 42
7512 Stjørdal
Telefon: 906 86 881
www.h-e.no

Eloflex

Telefon: +46 (0)10-18 33 100

Hammarbacken 4B

E-post: info@eloflex.se

191 49 Sollentuna

Webb: www.eloflex.se
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