
HASZNÁLATI-, VEZETÉSI- 

ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁS 

Olvassa el ezt a leírást, mielőtt használatba veszi Eloflexét, hogy biztonságosan, 

valamint környezetére, önmagára, és motoros kerekesszékére veszélytelen 

módon tudja működtetni azt. 

Eloflex 
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Köszönjük, hogy az Eloflexet választotta!
Sokat jelent számunkra, hogy az Eloflexet választotta, mivel célunk az, hogy az emberek életét egy kicsit 

megkönnyítsük, és, hogy a fogyatékkal élőket nagyobb szabadsághoz segíthessük. 
Reméljük, hogy Ön az Eloflexszel mindkettőt megtapasztalhatja. 

Ez az útmutató fontos információkkal szolgál a biztonság, az általános használat és a termék gondozása 
szempontjából. Ezért javasoljuk, hogy mielőtt először veszi használatba Eloflexét, olvassa el a teljes dokumentumot. 

Úgyszintén javasoljuk, hogy gyakorolja kerekesszéke használatát elzárt területen, nyílt és vízszintes terepen, 
mielőtt bármilyen egyéb környezetben használná. Az Eloflex motoros kerekesszék különböző felhasználók sokféle 
igényének megfelelően lett kialakítva. A döntést, hogy az Eloflex megfelel-e a jövőbeni felhasználó igényeinek, az 
eladónak mindig a jövőbeni felhasználóval együtt kell meghoznia. Cégünk nem vállal felelősséget olyan esetben, 

ahol ennek hiányában a kerekesszék nem lett a felhasználó igényeihez igazítva. 

Az Eloflexet elsősorban gyári kialakításában célszerű használni. Ha a kerekesszék átalakítása szükséges, vagy 
bármilyen formában meg kell változtatni, azt csak egy segélyközpontban vagy magánál az Eloflexnél lehet 
megtenni. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a használati útmutatástól eltérő üzemeltetésből, illetve helytelen 

karbantartásból adódó meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.

Minden jót kívánunk Eloflexéhez! 

Vezessen óvatosan! 
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Típusbesorolás és felhasználási terület 

Az Eloflex motoros kerekesszék olyan emberek számára 
lett kifejlesztve, akik nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak 
járni, de akik jól látnak, és rendelkeznek a testi, és mentális 
képességekkel egy motoros kerekesszék irányításához. 

Az Eloflex motoros kerekesszék elég kompakt a belső 
térben való alkalmazáshoz, ugyanakkor kültéri használatra 
is alkalmas. A “Műszaki adatok” című fejezet, mely a 
dokumentum végén található tartalmazza a vonatkozó 
információkat, mint például a sebesség, fordulási sugár, 
hatótávolság, maximális emelési kapacitás, a felhasználó 
megengedett maximális tömege, és így tovább. Javasoljuk, 
hogy a “Biztonság” fejezet alatt található valamennyi 
biztonsági információval is ismerkedjen meg. 

Az Eloflexet az EN12184: 2014 szabvány szerint tesztelték 
és jóváhagyták - B osztály (beltéri és kültéri használatra). Az 
Eloflex az ISO-7176, IEC60601, az akkumulátorok pedig 
az UN38.3 szabvány szerint is jóváhagyottak. Az Eloflex 
elektromos kerekesszékek megfelelnek az MDR 2017/745 
vonatkozó követelményeinek. 

Az 1. osztályú megfelelőségértékelés / CE-jelölés az MDR 
2017/745 VIII. melléklet III. fejezete szerint került kiadásra. 
Megfelelőségértékelési eljárás: MDR 2017/745 II. és III. 
melléklet. A CE jelölés érvénytelen, ha olyan pótalkatrésszel 
vagy kiegészítővel használják, amely nem került jóváhagyásra. 

Igények

Az Eloflex motoros kerekesszék célja sérülés vagy 
fogyatékosság kompenzálása, és ezért a következő 
esetekben ajánlott: 
• Ha a felhasználó nem járóképes, vagy csak nagyon 
kevéssé, mely megnehezíti az otthonában való mozgást. 
• Ha el kell hagynia otthonát, hogy a levegőn lehessen, vagy 
olyan helyekre jusson el, ahová mindennapi tevékenységek 
végzése szólítja el. 
• Az Eloflex motoros kerekesszék használata bel- és kültéren 
egyaránt javasolt, ha mozgásszervi problémák miatt nem 
lehetséges hagyományos kerekesszékek használata, de 
motoros kerekesszék használata viszont megoldható. 

Kiegészítők 

A töltő és az egyszerűbb szerszámokat tartalmazó csomag 
megtalálható az ülés alatt. 

Használhatóság 

Csak abban az esetben használja az Eloflex kerekesszéket, 
ha az teljesen működőképes. Egyéb esetben önmagát és 
másokat veszélyeztethet. A következő lista nem tartalmazza 
az összes elképzelhető helyzetet, csupán olyan szituációkat 
ír le, amelyek a motoros kerekesszék használhatóságát 
befolyásolhatják. 

• Ne használja a motoros kerekesszéket, ha az 
akkumulátorok hibásak, vagy deformáltak. 

• Ne használja a motoros kerekesszéket, ha a motor ugrik, 
vagy szokatlan hangokat ad ki.

• Ne használja a motoros kerekesszéket, ha a fékfunkciók 
hibásnak tűnnek.

• Ha a kerekek kopottak, lépjen kapcsolatba a 
segélyközponttal vagy az eladóval. 

• Ha a biztonsági öv, kartámasz, ülés, háttámla, joystick 
vagy bármely egyéb alkatrész sérülését fedezi fel, lépjen 
kapcsolatba a segélyközponttal vagy az eladóval. 

• Ha az elektronika (kábelek, akkumulátorok, töltők, stb.) 
hibáját fedezi fel, lépjen kapcsolatba a segélyközponttal 
vagy az eladóval. 

Gyártói jótállás

Az Eloflex jótállás keretében kicseréli a tönkrement 
alkatrészeket, amennyiben nem a felhasználó okozta a kárt. 
A jótállás nem vonatkozik a külső körülmények, pl. lopás, 
visszaélés, helytelen használat, villámcsapás vagy módosítás 
miatt bekövetkezett káresetekre.

Élettartam 

Az Eloflex becsült élettartama 5 év. Ugyanakkor a termék 
élettartama jelentős mértékben függ a használat mibenlététől 
és módjától. Az Eloflex élettartama jelentősen kitolódhat, ha 
gondosan, és csak az ebben a dokumentációban leírtaknak 
megfelelően van használva. 

Biztonsági szabályozás és veszélyek 

KÉRJÜK, OLVASSA EL A 12-IK OLDALON TALÁLHATÓ 
BIZTONSÁGI INSTRUKCIÓKAT AZ ELOFLEX HASZNÁLATÁT 
MEGELŐZŐEN! 

Felhasználási terület
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Kinyitás

Összeállítás 

Első lépés 

Az összehajtott széket heyezze a földre, 
amint a jobb oldalon látható. Fogja
a háttámlát és húzza felfelé a 
kinyitáshoz. Egy kézzel fogja az 
ülőpárnát 

Összecsukás 

Első lépés 

Nyissa ki a zárat, ahogy a jobb oldali 
képen látható. 

Második lépés

Egy kézzel fogja meg az ülőpárna 
elejét. Fogja meg a háttámla tetejét a 
másik kezével, és hajtsa előre.
Tolja össze a széket, ahogy a jobb 
oldali képeken látható. 

Második lépés

Zárja le a rögzítő zárat - ez nagyon 
fontos!

Nagyon fontos, hogy 

zárja le a zárat mielőtt a 

széket használatba veszi. 
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A joystick installálása

Első lépés

Helyezze a joystickot a kartámasz alatti 
csőbe és a csavart szorítsa meg úgy, 
hogy a kívánt helyzetben álljon. 

Második lépés

Illessze össze a kábel összekötő 
elemeket, és finoman forgassa, amíg a 
tűk bele nem illeszkednek a lyukakba 
és a két összekötő elem vájatai 
összeilleszkednek. Ezután minden 
elemen csavarja össze a rögzítő 
ggyűrűket. 

FONTOS!
Vigyázzon nehogy 
megsértse, vagy 

meghajlítsa a  
konnektor tűit. 

FONTOS!

SOHA Ne 
csatlakoztassa A 

töltőt közvetlenül az 
akkumulátorhoz. 

A feltöltés módja

Először kapcsolja ki az Eloflex 
kerekesszéket (a botkormányon 
található lámpáknak kikapcsolt 
állapotban kell lennie). Csatlakoztassa 
a töltőt a botkormány elülső részén 
található aljzatba. Gondoskodjon arról, 
hogy az érintkezők helyzete egymással 
megegyező legyen. Ezt követően 
csatlakoztassa a töltő tápkábelét egy 
fali aljzatba.

A töltés menetét a töltőn található 
lámpa jelzi. A piros lámpa jelzi, 
hogy folyamatban van a töltés. Az 
akkumulátorok körülbelül három órát 
követően érik el a 90 százalékos 
töltöttségi szintet. Ekkor újból 
használhatja a 
széket.

5-8 órát követően a töltőn található 
lámpa zöld színre vált át, az 
akkumulátorok pedig teljesen 

Töltési útmutató

feltöltődtek. Töltés közben előfordulhat, 
hogy felmelegedik a töltő. Ez normális. 
A töltési utasításokat nagyjából öt órán 
át kell követni, ha a botkormányon az 
akkumulátor-töltöttség jelzőjén már 
három vonallal kevesebb látszik. 

Fenntartó töltés esetén nem 
károsodnak az akkumulátorok, azonban 
az akkumulátor maximális élettartama 
érdekében javasoljuk, hogy válassza 
le a töltőt, amikor teljesen feltöltődtek 

az akkumulátorok. Az akkumulátorok 
töltését -10 fokig lehet elvégezni. Ennél 
alacsonyabb hőmérséklet esetén 
nem fognak teljesen feltöltődni az 
akkumulátorok. 

Ha fagypont alatti hőmérsékletekben 
használja az Eloflex-et, az hatással lesz 
a megtehető távolságra. Például -10 
fok esetén a megtehető távolság akár 
50%-kal csökkenhet.
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Növelheti az ülés szélességét a 
kartámaszok kiszélesítésével, a 
szélesítő készlet segítségének 
igénybevételével. Választhat, hogy 
növeli-e az ülés szélességét 5 vagy 
10 cm-rel. 

1.lépés 

Lazítsa meg mindkét oldalon a 
kartámaszt a két konzol kicsavarásával. 

2.lépés 

Illessze a szélesítő kart a szék és 
a kartámasz közé újra, továbbá a 
kartámaszt helyezze el a megfelelő 
magasságban. 

Változtassa meg a szék szélességét

Kapcsolja ki a kerekesszéket a kikapcs 
gombbal. Tolja előre a motoron talál-
ható piros kart (lásd a képen), hogy 
lekapcsolódjunk a mágnes fékről. 
Ebben a pozícióban a kerekesszék 
tologatható. 

Fontos! Ha a felhasználó 
segítség nélkül használja, akkor a 
mágnesféknek mindig be kapcsolva 
kell lenni! 

Manuális használat 

ON OFF

FONTOS!

SOHA ne lábbal, csak 
kézzel legyen a piros 
kapcsoló használva.

1
2

Borulásgátló
A borulásgátlókat nem kell beállítani. 
Rendszeresen ellenőrizze a 
borulásgátlók állapotát és ügyeljen arra, 
hogy meg legyenek húzva az anyák.
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BE/KI kapcsoló 

LCD

Multifunkciós gombok

Hangjelző kürt

USB csatlakozó 

Irányító kar

Sebességjelző: Minden 
vonal fehér = maximális 
sebesség

Kilométer-számláló: Ez 
mutatja az eddig megtett 
távolságot és az aktuális 
sebességet.

Akkumulátorkezelő: Jelzi, 
hogy mennyi energia van 
még az akkumulátorokban. 
Ha az akkumulátorok 
teljesen fel vannak töltve, 
minden vonal fehér. Az 
akkumulátorok merülése 
során egymás után alszanak 
ki a vonalak. Akkor töltse 
fel, amikor már három vonal 
kialudt.

1

2

TIPP:
Telefon töltésre 
használhatja az USB 
csatlakozót a joystick 
alatt.

Sebesség csökkentése/növelése

Irányító kar

Be/Ki lámpa

1

1

1 3

3

Töltő aljzat

Lámpa

Irányító kar:  Kontrolálja a 
kerekesszék sebességét és a 
haladás irányát.

Ki és bekapcsológomb:  
Nyomja meg a kerekesszék 
ki/be kapcsolásához.

Kürt: Nyomja meg, ha 
jelezni szeretné, hogy Önre 
figyeljenek. 

Sebesség növelése: Nyomja 
meg ha szeretné növelni a 
kerekesszék sebességét.

Sebesség csökkentése: 
Nyomja meg, ha csökkenteni 
szeretné a kerekesszék 
sebességét.

Be/Ki lámpa: Nyomja meg az 
"on" "off" gombot a világítás "ki" 
és "be" kapcsolásához.

7
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Navigálás a menüben

Language
Speed unit
Volume

Return Enter

Function list

Beállítások módosítása
Lehetősége van módosítania a szék beállításait, legyen az például 
a nyelv, a kürt hangereje vagy a mértékegységek.

1. A beállításokba való belépéshez nyomja meg a jobb oldali 
multifunkciós gombot. Ezzel megnyílik egy lista, különböző 
választási lehetőségekkel.

2. A több választást is biztosító listában a sebesség gombokkal tud 
fel/le görgetni.

3. Válassza ki az adott funkciót a jobb oldali multifunkciós 
gombbal (Enter [Bevitel]), vagy ugorjon vissza egy lépéssel a bal 
multifunkciós gomb (Return [Vissza]) segítségével.back one step 
with the left multifunction button (Return).

1

1

2

3
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A háttámla beállítása
A hátrész dőlését úgy állíthatja be, hogy lenyomja az oldalt 
található karokat és megdönti a háttámlát, amíg kényelmes 
pozícióba nem sikerül állítania. Ezt követően engedje el a karokat, 
hogy rögzítse ezt a pozíciót.
2-22 fokos dőlésszög között váltogathat.

Háttámla
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2 fix pozícióban állítható a lábtartó 
magassága.

Távolítsa el a műanyag kupakot a 
csavarról. (1)

Lazítsa meg a csavarokat. (2)

Tegye át a lábtartót a másik pozícióba. 
Ha nem illeszkedik a csavar, akkor 
igazítsa meg a lábtartót, hogy 
középpontba essenek a furatok (2).

Lábtartó

Lábtartó beállítása

A könyebb ki/beszállás érdekében a lábtartó felhajtható, ahogy az alábbi képen látható.

1

2

A kartámasz fel-lehajtásához, először 
nyissa ki a zárat, úgy, hogy félig elfordítja. 
Ezután a kartámasz felhajtható. 

A kartámasz felemelése

Nagyon fontos, hogy miután 
lehajtotta a kartámaszt zárja 
le ismét! Fordítsa el a zárat a 
másik irányba fél fordulatot! 

Open

Locked
10



• Felemelés előtt ajánlatos összehajtani a kerekesszéket.

• Az összehajtott kerekesszék betehető a csomagtartóba, vagy 
a gardróbba.

• Ha hosszabb ideig nem használja a kerekesszéket ajánlott 
teljesen feltölteni az akkumulátorokat, mielőtt elteszi a 
kerekesszéket.

• A kerekesszéket ajánlatos beltérben tárolni, ami fagymentes, 
száraz és jól szellőző. Tárolási hőmérséklet 0-30 fok között. 

• Amikor a kerekesszéket buszon vagy mozgáskorlátozottak 
száálítására alkalmas eszközön szállítja, az Eloflexet muszály 
rögzíteni a biztonsági pontokon, ami az also képen látható. 
Ne feledje, hogy az Eloflex nincs tesztelve autos ülésként! Azt 
ajánljuk, hogy a használó mindig üljön át az auto ülésre.

• Repülővel történő szállítás esetén, kérjük, vegye fel a 
kapcsolatot a légitársasággal. Az Eloflex a IATA ajánlásait 
követi. 

Szállítás és tárolás
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VEZETÉS

A kerekesszék billenése sérülésveszélyes. 

• Csak olyan lejtőn használja, amely nem haladja meg a 
maximálisan megengedett lejtésszöget.

• Mindig használjon billenésgátlót az Eloflexszel való 
utazás során.

• A lejtőn lefelé vezetés mindig alacsonyabb 
sebességgel történjen. 

• Kerülje azokat a területeket, ahol fennáll a jeges vagy 
csúszós felületek veszélye. 

• Soha ne próbáljon felfelé vagy lefelé lépcsőzni a 
motoros kerekesszékkel. 

• Soha ne haladjon olyan akadályokon, melyek 
magasabbak az ajánlott maximumnál. 

• Kerülje a gyors kormánymozgásokat és a hirtelen 
irányváltoztatásokat vezetés közben. 

Elakadásveszély távoli helyen. 

• Ne vezessen egyedül a szabadban hosszabb távon. 

Vezetés közben sérülésveszélyes, ha valamelyik lába 

lecsúszik a lábtartóról a motoros kerekesszék alá. 

• Vezetés közben mindig tartsa a lábát a lábtartó 
közepén. 

Sérülésveszélyes, ha összeütközik más tárgyakkal a 

keskeny utakon. 

• A legkisebb sebességgel és a legnagyobb figyelemmel 
vezessen a keskeny helyeken 

Fennáll annak a veszélye, hogy a kerekesszék 

megbillen, ha a billenésgátló eszközöket eltávolítják, 

megrongálják vagy olyan helyzetbe helyezik, amely 

eltér a szabályos rögzítéstől. 

• A billenésgátlók mindig legyenek felszerelve a motoros 
kerekesszék használata esetén. 

• A billenésgátlók csak szilárd felületen működnek. 
Puha felületeken mint pázsiton és havon elveszíthetik 
hatásukat. Ezért rendkívül óvatosan vezessen puha 
felületen. 

Biztonsági szabályok vezetés közben 
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Vezetés

Olvasás 
kerekesszék használójának el kell olvasnia az itt 
leírt biztonsági és vezetési útmutatásokat mielőtt 
használni kezdi az Eloflex kerekesszéket. 

Gyakorlás 
Gyakorlat teszi a mestert. Gyakorolja Eloflex 
kerekesszékének vezetését, irányítását egy 
segítővel, kezdetben nyílt, sík terepen, lehetőleg 
kültéren, mielőtt emberek között, boltokban, 
éttermekben, stb kezdené el használni.
• Előre haladáshoz tolja a joysticket lassan előre
• Megálláshoz engedje el a joysticket 

Hátramenet
Hátramenethez tolja a joyticket lassan hátra. 
Megálláshoz engedje el a joysticket. Hátrafelé 
haladás előtt mindig nézzen hátra, hogy 
megbizonyosodhasson róla, hogy nincsen az 
útjában sem személy sem más akadály. 

Forgás 
Egyhelyben forgáshoz mozdítsa a joysticket finoman 
oldalra. Vigyázzon, hogy semmilyen akadály ne 
essen útjába forgás közben. 

Kanyarodás 
Menet közbeni forduláshoz finoman tolja a joystikcet 
abba az irányba, amerre fordulni kíván. Mindig 
csökkentse a sebességét forduláskor. 

Akadály
Gyakorolja az akadályok kikerülését és az 
akadályokon való áthaladást. Menet közben 
mozgassa oldalra a joysticket az akadályok 
elkerüléséhez. Mindig csökkentse a sebességét, ha 
akadályhoz közelít. 

Gyors haladás 
Gyors haladás. Nyomja a joysticket előre ha 
gyorsan kíván előre haladni. Mindig húzza 
vissza joysticket és csökkentse sebességét ha 
bizonytalannak érzi a haladást, illetve ha fordul vagy 
akadályhoz közelít. 

Áthaladás akadályon 
Áthaladás akadályon. Haladjon lassan az 
akadályhoz és bizonyosodjon meg róla, hogy az 
első kerekek a haladás irányának megfelelően 
állnak. Ezután lassan tolja előre a joysticket 
és közben dőljön hátra az akadályon való 
áthaladáshoz. Az Eloflex kerekesszék számára a 
teszelt és megengedett maximális akadály mérete 
6 cm. 

Haladás emelkedőn és lejtőn 
Haladás emelkedőn és lejtőn. Próbáljon egyenesen 
felfelé haladni az emelkedőn illetve lefelé haladni a 
lejtőn. Felfelé menet kissé dőljön előre, míg lefelé 
menet kissé dőljön hátra a súlypont középen tartása 
érdekében. Lehetőség szerint kerülje az oldalirányú 
haladást emelkedőn/lejtőn és az esetleges 
oldalirányú megcsúszásokat kompenzálja ellenkező 
oldalirányba dőléssel. Mindig lassan haladjon 
emelkedőn és lejtőn. Kerülje a 9 fokosnál nagyobb 
emelkedőket/lejtőket. 

Liftek
Lift használata. Mindig ellenőrizze a lift ajtajának 
szélességét, valamint, hogy a lift ajtaja milyen 
gyorsan záródik, mielőtt beszállna a liftbe. Tartsa 
észben, hogy előfordulhat, hogy hátramenetben 
kell elhagynia a liftet, amennyiben a lift beltere nem 
elegendően nagy ahhoz, hogy megforduljon benne 
a kerekesszékkel. 

Vezetés az úton
Elsődlegesen a sétáló utakat, járdákak, illetve a 
kerékpár utakat használja. Kerülje el a forgalmas 
utakat, erre csak legvégső esetben menjen, de 
ha lehet, kerülje el a biztonságos közlekedés 
érdekében.

Átkelés úttesten
Átkelés úttesten. Amennyiben ez lehetséges, 
mindig egy kijelölt gyalogosátkelőhelyet 
válasszon az úttesten való átkeléshez. Ügyeljen 
az útját keresztező autókra. Használja a járda 
akadálymentesített szakaszát, ha van ilyen. Kerülje 
a 6 cm-nél magasabb járdaszegélyeket. 
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BIZTONSÁG

Az elektromos kerekesszék jelen dokumentumban 
ismertetett módoktól eltérő használata személyi sérülés 
bekövetkezésének kockázatával jár. 

• Az elektromos kerekesszéket kizárólag jelen 
útmutató szerint használja (lásd feljebb az útmutató 
“Típusbesorolás és felhasználási terület” pontját).

Az elektromos kerekesszéket kizárólag jelen 
útmutató szerint használja (lásd feljebb az útmutató 
“Típusbesorolás és felhasználási terület” pontját). 

• Ne használja az elektromos kerekesszéket, ha 
járművezetési képességei megromlottak például 
betegség, gyógykezelés vagy alkoholos befolyásoltság 
okán. 

Az elektromos kerekesszék akaratlan mozgatása sérülés 
bekövetkezésének kockázatával jár. 

• Kapcsolja ki a kerekesszéket, mielőtt be- vagy kiszáll 
belőle vagy ha fennáll a veszélye annak , hogy Ön 
vagy egy másik személy vagy egy tárgy hozzáérhet a 
joystickhoz. 

• Amikor a motorok kikapcsolt állapotban vannak a fékek 
nem működnek. Emiatt a kerekesszéket kizárólag sík 
talajon szabad tolni, emelkedőn és lejtőn soha. Soha ne 
hagyja a kerekesszéket emelkedőn/lejtőn vagy annak 
közelében kikapcsolt motorokkal. 

Személyi sérülés bekövetkezésének kockázatával jár az 
elektromos kerekesszék menet közbeni kikapcsolása 
például a BE/KI kapcsoló gomb használatával vagy 
egy kábel kitépésével, mivel ez a kerekesszék hirtelen 
történő megállását okozza. 

• Vészfékezéshez engedje el a joystickot. Ekkor a 
kerekesszék automatikusan megáll. 

A kerekesszékből való kiesés sérülés bekövetkezésének 
kockázatával jár. 

• Ne mozduljon előre , ne hajoljon előre a térdei között 
és ne hajoljon át a kerekesszék peremén, hogy például 
elérjen egy tárgyat. 

• Mindig használjon biztonsági övet és állítsa azt be újra 
minden indulás előtt. 

• Amennyire csak lehet álljon közel a másik székhez, 
amibe át kíván szállni. 

• Az elektromos kerekesszék maximális 
terhelhetőségének túllépése személyi sérülés 

bekövetkezésének kockázatával jár. 

• Az elektromos kerekesszéket egyszerre egyetlen 
személy használhatja. Soha ne használja a 
kerekesszéket egyszerre egynél több személy 
szállítására. 

Személyi sérülés bekövetkezésének és a kerekesszék 
sérülésének kockázatával jár a kerekesszék használata 
ha a zár nincs megfelelően a helyére rögzülve és 
használat közben kinyílik. 

• Ha a kerekesszék zárja nincs a helyére kattintva 
megfelelően, akkor megtörténhet, hogy a szék használat 
közben hirtelen összecsuklik, amely a székből való 
kieséshez vezethet. 

• Mindig bizonyosodjon meg róla, hogy a zárókampó a 
helyes pozícióban van mielőtt használja az elektromos 
kerekesszéket. 

Az kerekesszék összehajtása személyi sérülés és a 
kerekesszék összeütődésének kockázatával járhat. 

• Mindig az útmutatóban ismertetett módon állítsa és 
csukja össze a kerekesszéket. 

• Figyeljen rá, hogy senki és semmi ne nyomódjon 
össze, amikor összeállítja és összecsukja a széket.

Személyi sérülés bekövetkezésének és a kerekesszék 
sérülésének kockázatával jár a kerekesszék nedves, 
párás, nyirkos helyen történő használata. 

• Az elektromos kerekesszéket tilos zuhanyzás közben 
használni. 

• Az elektromos kerekesszéket tilos fürdés közben 
használni. 

Általános biztonsági útmutatások 
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Bistonság

Átkelés vasúti síneken 
Átkelés vasúti síneken. Mindig merőlegesen keljen 
át vasúti síneken, soha ne ferdén, rézsútosan. Soha 
ne kelljen át egyedül vasúti síneken, mindig legyen 
Önnel valaki, aki segíteni tud Önnek. 

Meredek utak 
Legyen óvatos, amikor meredek emelkedőkön, 
lejtőkön halad, mert a kerekesszék megbillenhet. 
Az Eloflex kerekesszék számára maximum 9 
fokos meredekségű emelkedő / lejtő a teszelt 
és megengedett. Mindig legyen Önnel valaki, aki 
segíteni tud Önnek. 

Magas szegélyek
Legyen óvatos, amikor egy szegélyre fel- vagy 
szegélyről lehajt. Az Eloflex kerekesszék számára 
a teszelt és megengedett maximális szegély 
magassága 6 cm. Mindig legyen Önnel valaki, aki 
segíteni tud Önnek. 

Átszállás
Javasoljuk, hogy mindig legyen Önnel valaki, aki 
segíteni tud Önnek az EloFlex kerekesszékbe 
történő ki- és beszállások során. Mindig kapcsolja 
ki a kerekesszéket mielőtt ki- vagy beszáll. Mindig 
hajtsa fel a kartámaszt és lábtámaszt ki- és 
beszállás előtt, hogy megkönnyítse azt. 

Ne kísérelje meg javítani 
Soha ne kíséreljen meg önállóan megjavítani 
egy elromlott elektromos kerekesszéket. Ha 
megkísérli önállóan megjavítani a széket, a jótállás 
érvényét veszti. Mindig forduljon az Eloflex-hez 
vagy az üzlethez, viszonteladóhoz, ahonnan a 
kerekesszéket vásárolta. Soha ne módosítsa 
önállóan a kerekesszékét. 

Nem játék
Soha ne engedje meg gyerekeknek, akik saját 
maguk nem használnak elektromos kerekesszéket, 
hogy az Ön Eloflex kerekesszékét használják vagy 
azon üljenek. 

Tisztítás
Soha ne tisztítsa Eloflex kerekesszékét folyóvízzel. 
Csak törölje le nedves ruhával. Ha az Eloflex 
kerekesszéke lassan nyílik és csukódik, 
megolajozhatja az csuklópontokat olajjal vagy 
szilikon spray-vel. 

Óvja a hőségtől
Soha ne hagyja Eloflex kerekesszékét közvetlen 
napsugárzásnak kitett helyen vagy hőforrás 
közelében mert az akkumulátor károsodhat. Soha 
ne legyen nyílt láng közelében a kerekesszékkel. A 
kerekesszék - 10 és +45 °C között használható. 
Fagypont alatt a hatótáv csökkenhet. 

Tárolás
Tartsa távol Eloflex kerekesszékét gyermekektől, 
amikor nem használja. Tárolja házon belül, 
fagymentes, száraz, jól szellőző helyen. Tárolási 
hőmérséklet 0 és +30 °C között. 

A töltő 
Soha ne takarja le a töltőt, amikor Eloflex 
kerekesszékét tölti vele. A töltő melegszik és ez 
baleset vagy sérülés kockázatával jár. 

Akkumulátor 
Soha ne tárolja az akkumulátort közvetlen 
napsugárzásnak kitett helyen, vagy olyan helyen, 
ahol fagypont alá eshet a hőmérséklet. Tárolja az 
akkumulátort száraz, jól szellőző helyen. 
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© Szerzői jog Eloflex 

Ez a dokumentum olyan szerzői jogokat tartalmaz, amely 
miatt részben vagy egészben nem lehet másolni vagy 
sokszorosítani az Eloflex írásos engedélye nélkül. Az 
Eloflex elzárkózik bármilyen nyomdai vagy sajtóhibától ami 
ebben a dokumentumban található és fenntartja a jogot a 
változtatáshoz.

Kapcsolatfelvétel az Eloflex-szel

Amennyiben kérdése van, illetve segítségre van szüksége, 
kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kezelői központjával vagy 
a kereskedővel. Ha közvetlenül kapcsolatba szeretne lépni 
velünk, a kapcsolattartási adatainkat a www.eloflex.eu 
honlapon találja.

Eloflex

Hammarbacken 4B

191 49 Sollentuna 
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Kunshan Aoshida Electric Technology Co., Ltd
No. 108 Matang Road, Penglang Town, Development Zone, Kunshan City, Jiangsu

MODEL F

TÖMEG 26 kg akkumulátor nélkül

ÖSSZTÖMEG 29 kg akkumulátorral

HATÓTÁVOLSÁG 30 km

MAX TEHERBÍRÁS 120 kg

SEBESSÉG 6,5 km/h

MOTOR 2 x szénkefementes motor

MOTORTELJESÍTMÉNY 2 x 250 Watt

AKKUMULÁTOR 2 x Litium ION 10AH/24V

AKKUMULÁTOR HATÁS 2 x 240 Wh

TÖLTÉSI IDŐ 3 óra

FORDULÓKÖR 78 cm

KEREKEK 8 colos (tömör) / 12 colos (tömlős)

ÜLÉSMAGASSÁG 52 cm

ÜLÉSSZÉLESSÉG 45 (50, 55) cm

ÜLÉSMÉLYSÉG 43-48 cm

HÁTTÁMLA 2-22 fok között állítható

MÉRET 95x63x100 cm

ÖSSZECSUKOTT MÉRET 75x63x40 cm


