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Komponenter i Eloflex A 
Kit. (7350006083204) 

          (7350006083174)1. Eloflex A tommel joystick 
2. Eloflex A joystick  (7350006083198)

3. Eloflex A Håndtak R/L        (7350006083181)



Installer joysticken:  

Brett armlenet oppover og skru ut de to M5-
boltene som fester styrespaken til braketten, og 
monter deretter den nye styrespaken på braketten 
med de eksisterende boltene.  

Koble forsiktig fra styrespakkontakten under 
armlenet. .  

Koble kabelen fra kontrollenheten til 
styrespaken i henhold til bildet. 

Styreenheten på venstre eller høyre side. Fjern 
kontrollenheten, og flytt deretter delene i rekkefølgen 
på bildene. Til slutt festes kontrollenheten 

Monter håndtakene ved å stramme de 
to skruene i henhold til bildet. 
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Juster høyden på håndtaket ved å løsne skruen i 
henhold til bildet. 
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Joystick kompatibel med Eloflex A ledsagerkontroll  
Fra april 2021 lanserer Eloflex en ny modell for ledsagerkontroll. Den nye 
ledsagerkontrollen inkluderer en ny styrespak. Se beskrivelsen nedenfor av 
knappene og indikatorene. 

1. Batteriindikator
De fem grønne indikatorene viser effektområdet til 
batteriene. Fem er fulladet, vi foreslår lading når 2 
av de 5 lysene gjenstår. 

2. Strømbryter
Slå på og av Eloflex med denne knappen. Vent noen 
sekunder før du kjører etter at Eloflex er slått PÅ. 
Rullestolen skal slås AV under lading. 

3. Reduser hastigheten
Reduser hastigheten med  - knappen.   Hastigheten 
indikeres ved de 5 lysdiodene mellom +  og  -  
knappene, hastigheten har 5 trinn. 5/5 led indikerer 
maksimal hastighet.

4. Øk hastigheten
Øk hastigheten ved å trykke på  +  knappen. Se også 
informasjonen i punkt 3. 

5. Horn
Trykk på hornknappen for å rette oppmerksomheten

6. Joystick kontrollspake
Bruk kontrollspaken til å manøvrere rullestolen. 

7. Frontlykt
Slå PÅ og AV frontlykt ved å trykke på denne 
knappen. 
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Funksjoner for 
sjoystick til ledsager

1. Trykk på PÅ/AV-knappen (1) for å starte systemet.  
2. Øk eller reduser hastigheten med et raskt trykk på PÅ/AV-knappen. Hastigheten   
     indikeres av indikatorene (3) i 5 trinn. Hastigheten øker ett trinn hver gang du trykker 
     på knappen (opptil fem lys), og deretter starter den fra den laveste hastigheten igjen (ett lys). 
3. Manøvrere rullestolen ved kontrollspaken (2). 
4. Slå av systemet ved å trykke på PÅ/AV-knappen (1) om 3 sekunder

Merk! Omprogrammering av rullestolens kjøreegenskaper gjøres med de eksisterende 
beskrivelsene, den nye styrespaken har 5 grønne indikatorlamper i motsetning til 8 på den 
opprinnelige styrespaken. Bruk tabellen nedenfor til å oversette (8/ledede trinn til 5/led). 
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