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1. FORORD OG INTRODUKTION 
 
Læs venligst denne brugervejledning, før De anvender el-kørestolen. Ukorrekt anvendelse af el-kørestolen kan medføre 
skade, kvæstelse eller trafikulykke. For at få den bedste oplevelse, når De kører med Deres nye el-kørestol, bør De læse 
denne brugervejledning nøje igennem. 
 
 Denne brugervejledning indeholder vejledning i brugen af Mambo 2 el-kørestolen i enhver henseende, samlevejledning 

samt anvisninger for hvordan De forholder Dem ved en eventuel ulykke.  
 Symbolerne, som er anvendt i denne brugervejledning er forklaret nedenfor. Vær særlig opmærksom på at læse de be-

mærkninger, der er markeret med disse symboler: 
 
 Advarsel Ukorrekt brug kan resultere i kvæstelser eller død. 
 Bemærk Ukorrekt brug kan medføre skader og/eller ødelægge Deres el-kørestol. 
 Forslag Følg disse anvisninger for at holde deres el-kørestol i driftsikker stand.  
 
 Denne brugervejledning indeholder en kopi af reparations- og vedligeholdelseskort samt oplysninger om garanti.  

Opbevar vejledningen et sikkert sted.  
  Hvis en anden anvender el-kørestolen bør brugervejledningen overdrages til denne person af hensyn til dennes sikker-

hed.  
 Designet af el-kørestolen ændres løbende og derfor vil nogle illustrationer og billeder i brugervejledningen muligvis 

ikke svare til den el-kørestol De har købt. Vi forbeholder os retten til at ændre designet.  
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2. SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER 
 
2.1 FØR KØRETUREN 
Inden kørslen påbegyndes bør brugeren af el-kørestolen have læst brugervejledningen igennem, således at denne er velvi-
dende om håndtering og brug af el-kørestolen.  Husk derfor altid at følge sikkerhedsforanstaltningerne.  
 
 Af hensyn til Deres sikkerhed bør De følge disse sikkerhedsbemærkninger 
 Kør kun på fortov, veje med et enkelt spor eller områder beregnet til fodgængere. Kør aldrig på motorvej, eller to-

sporede veje. 
 Kør ikke på el-kørestolen efter indtagelse af alkohol, eller når De er træt. 
 Vær forsigtig hvis der køres i halvmørke. El-kørestolen er ikke konstrueret til natkørsel.  
 Kørsel på el-kørestolen må kun ske på enkeltsporede veje og med en hastighedsindstilling på 6 km i timen. 
 

 Øv Dem i at benytte Deres el-kørestol 
Gør Dem bekendt med brugen af Deres el-kørestol, inden De tager den i brug.  
  Drej hastighedsknappen over på hastighed 1 ved den første prøvekørsel. 
  For en sikkerheds skyld, søg for at De ikke er alene første gang De anvender el-kørestolen.   
 Kør kun ved højeste hastighed, når De er helt sikker på, at De kan manøvrere og styre Deres el-kørestol. 
 

 El-kørestolen, Mambo 2, må kun anvendes af én person ad gangen.  
Medtag ikke passagerer på el-kørestolen (heller ikke børn). 

 
 Anvend ikke el-kørestolen til at transportere eller trække varer. 
  Den maksimale vægt el-kørestolen kan bære er 115kg.  
 
 

2.2 UNDER KØRETUREN 
 Inspicer el-kørestolen dagligt. Vi henviser til afsnit 7 ’Eftersyn og Vedligeholdelse’. 

 
 Bevæg ikke overkroppen ud over el-kørestolen mens den er i bevægelse.  
  En sådan handling kan føre til, at De får overbalance og falder ud af el-kørestolen, og dermed risikerer De at påføre 

Dem selv skader.  
 Vær opmærksom på, at Deres tøj ikke bliver viklet ind i hjulene.  

 
 Anvend ikke el-kørestolen ved følgende omstændigheder. 
 På veje med tung trafik eller på veje, der er mudrede, grusede, ujævne, smalle, tilsneede, isglatte, eller retningsop-

delte trækstier, som ikke er sikrede med hegn eller hæk. Kør ikke på områder, hvor hjulene risikerer at sidde fast. 
 Kør ikke om natten eller når det regner, sner, er tåget, eller blæsende. 
 Kør ikke med el-kørestolen i et “S” mønster eller slingrende vendinger. 
 Tag ikke el-kørestolen med på rulletrapper. 
 EL-KØRESTOLEN BØR UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANVENDES SOM SIDDEPLADS I ET AN-

DET MOTORDREVET KØRETØJ (F.EKS. EN BIL, BUS, TOG ETC.) 
 
 Mobiltelefoner og andet elektrisk udstyr  
 Brug ikke mobiltelefon eller andre former for trådløse kommunikationsmidler, mens De kører. 
 Sluk altid el-kørestolen, før mobiltelefonen benyttes. 
 Oplad aldrig mobiltelefon eller andre elektriske komponenter fra el-kørestolens batteri. 

 
 Automatisk strømafbrydersystem 
For at undgå at batteriet løber tør for strøm, er el-kørestolen udstyret med et automatisk strømafbrydersystem. Hvis el-
kørestolen har stået uberørt i 30 minutter, vil det automatiske strømafbrydersystem aktiveres, og dermed slukke for el-
kørestolen. Skulle dette ske, skal el-kørestolen blot slukkes og tændes igen, og den vil da være klar til brug.  
 
 Ramper, hældninger og fald 
 Kør ikke op ad stejle stigninger såsom veje med hældninger, kantsten, ramper, skråninger eller lignende, der er stej-

lere end 6 grader. Vi henviser til ’Stigningsvinkel’ i afsnit 8 ’Fejlfinding og Specifikationer’.  
 Brug altid en lav hastighed når De kører op eller ned ad stejle stigninger.  
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 Kør ikke på veje med store fald eller huller i vejen. Vi henviser til frihøjden.   
 Operer el-kørestolen manuelt når De kører på veje eller områder med en skråning.  
 Undgå at dreje pludseligt, når De kører på grus eller stejle stigninger.  
 Læn Dem altid frem når de kører op ad en stejl stigning og forsøg at holde el-kørestolen i bevægelse. Såfremt De 

bliver nødt til at standse, start da langsomt el-kørestolen op igen og accelerer forsigtigt. Hvis el-kørestolen får for 
meget fart på, slip da joysticket helt og start langsomt op igen. 

 
 Start og Kørsel 

1. Vær sikker på, at sædet er korrekt installeret. 
2. Fold armlænene ned, så De kan hvile armene på dem. 
3. Stil tænd/sluk knappen på ’tænd’.  
4. Se på batteriindikatoren, om der er strøm nok til køreturen. Hvis De er det mindste i tvivl, om der er strøm nok, skal 

batterierne oplades før køreturen. 
5. Indstil hastighedsindstillingen til en sikker hastighed, som De føler Dem tryg ved.  
6. Tjek om joysticket til frem/tilbagekørsel virker korrekt. 
7. Vær sikker på, at de elektromagnetiske bremser virker korrekt. 
8. Sørg for, at der er sikkert omkring Dem, før De kører på gaden. Benyt knappen til hastighedsindstilling 6 km i timen, 

hvis De kører på fortov. 
 
 Advarsel! 
 Kør ikke på veje med store fald eller huller.  
 Sæt aldrig el-kørestolen i frigear, mens De kører på en skråning. 
 Slå altid anti-frigearet til igen, før De kører. Hvis dette ikke gøres, kan det resultere i skader. 
 For Deres sikkerheds skyld, vil strømmen automatisk afbryde og det elektromagnetiske bremsesystem vil aktiveres, 

mens De kører ned ad en stejl skråning. Dette vil begrænse hastigheden til et sikkert niveau. Sæt strømmen til igen 
og genstart el-kørestolen. 

 Maksimalvægt som el-kørestolen kan bære: 
Der henvises til ’Maksimal vægt’ i afsnit 8 ’Fejlfinding og Specifikationer’. Hvis De overbelaster el-kørestolen så 
vægtgrænsen overskrides, kan det resultere i, at Deres el-kørestol bliver ødelagt eller det kan resultere i, at den fun-
gerer dårligere og Deres sikkerhed vil være i fare. Garantien dækker ikke denne type skader. 

 
 Bemærk 
 Skub ikke både frem og tilbage på joysticket på samme tid. Dette kan føre til, at kontrollen over el-kørestolen mi-

stes. 
 Undgå at komme alt Deres vægt på fodstøtten, da dette kan resultere i at el-kørestolen tipper og at De evt. kommer 

til skade.  
 Drej ikke strømafbryderen over på ’OFF’, mens De kører, eftersom dette vil medføre nødstop og eventuelt vil med-

føre en ulykke og dermed skader. 
 Kør ikke ved den højeste hastighed, når der køres indendørs. 
 Reguler ikke hastighedskontrollen, mens der køres, da en pludselig ændring af hastigheden kan sætte Dem eller an-

dre i fare, eller det kan forårsage skade på el-kørestolen.  
 Placer ikke magnetiske genstande i nærheden af det område, hvor manøvrehåndtaget sidder, da det kan gå ud over 

sikkerheden, når der køres på el-kørestolen. 
 Vær forsigtig ved kørsel i tung trafik eller tætpakkede områder. 
 Vær opmærksom på, om der er nogle mennesker eller ting bag Dem, når De bakker med el-kørestolen. 

 
 
 Standsning 
 Slip joysticket fuldstændig og el-kørestolen vil dermed bremse og standse. 
 Tryk på strømafbryderen (OFF).  
 
 

 Kørsel på fortove 
 Sørg for at hastighedsfastsættelsen er indstillet til den laveste hastighed ved kørsel med el-kørestolen på fortov. Dette 

vil begrænse el-kørestolens hastighed til 6 km i timen.  
  El-kørestolens højeste hastighed må kun anvendes på veje eller på private områder.  
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 Vær særlig opmærksom på 
 Kør aldrig skråt op ad en stejl stigning, da dette vil få el-kørestolen til at tippe. Kør derfor altid vinkelret op. 
 Vær altid varsom, når De befinder Dem på en skråning eller stejl stigning. 
 Kør aldrig op eller ned ad en skråning, der er dækket af is eller sne.  

 
 Hældninger og ujævnt terræn 
Når De kører op ad en stejl stigning er det vigtigt, at De prøver at holde el-kørestolen i bevægelse. Hvis De bliver tvunget til 
at standse, skal De starte langsomt op og accelerere forsigtigt. 
Når De kører ned af en stigning, skal De ligeledes køre langsomt, og det er vigtigt at køre med fronten først og ikke bakke 
ned. Hvis el-kørestolen kører for hurtigt, og De finder det ubehageligt, kan De til enhver tid slippe joysticket og el-
kørestolen vil standse øjeblikkeligt. Skub joysticket varsomt frem, og De vil starte langsomt op igen og accelerere forsigtigt 
ned ad stigningen.  
 
 Maksimal anbefalet stigningsgrad 

Mambo 2 el-kørestolen har undergået en lang række tests, hvor resultatet har vist en maksimal stigningsgrad på 8° ved 
en personvægt på max 70Kg, en maksimal stigningsgrad på 7° ved en personvægt på max 90Kg samt en maksimal stig-
ningsgrad på 6° ved en personvægt på max 115Kg. Forsøg på at køre el-kørestolen op ad stejlere stigninger kan resultere 
i ustabil kørsel eller fald. 

 
  
2.3 MÆRKNING 
Læs omhyggeligt hvad der står på alle mærkater, som er placeret på el-kørestolen, før De kører på den. Lad være med at 
fjerne dem, så De fortsat kan læse hvad der står på dem. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ADVARSEL! 
 Løft aldrig el-kørestolen i for- eller bag af-

skærmningerne. 
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3. EMI 
 

Dette afsnit beskriver problemer relateret til elektromagnetiske forstyrrelser (EMF), hvordan de opstår samt hvordan de kan 
afhjælpes. 
 
 Bemærk 
 Dette afsnit bør læses omhyggeligt før el-kørestolen tages i brug.  

 
 

3.1 ELEKTROMAGNESTISKE FORSTYRRELSER FORÅRSAGET AF RADIOBØLGER 
El-kørestole er modtagelige for elektromagnetiske forstyrrelser (EMI), som f.eks. kan stamme fra radiosendemaster, TV 
sendemaster, amatør radiosendere, tovejs radioer og mobiltelefoner. Disse forstyrrelser kan forårsage at el-kørestolens 
bremser udløses, at den bevæger sig af sig selv eller at den bevæger sig i vilkårlige retninger. Forstyrrelserne kan også forår-
sage permanente skader på el-kørestolens kontrolsystem.  
Intensiteten af den forstyrrende EM energi kan måles i volt per meter (V/m). Hver el-kørestol kan modstå EMI op til vis 
intensitet; dette kaldes dens ’immunitets niveau’. Jo højere immunitets niveauet, jo større er beskyttelsen mod elektromag-
netiske forstyrrelser. På dette tidspunkt er moderne teknologi i stand til at opnå et immunitets niveau på mindst 20 V/m, der 
kan give den nødvendige beskyttelse mod de almindelige elektromagnetiske forstyrrelser. Denne el-kørestol har fra fabriks-
tilstand, uden videre forbedringer og tilbehør, et immunitets niveau på 20 V/m. 
 
Elektromagnetiske radiobølger, der kan influere på el-kørestolen, kan stamme flere forskellige kilder. Nogle af disse kilder 
er lette at undgå, mens andre er langt svære. Hvis De følger nedenstående anvisninger vil risikoen for eksponering af elek-
tromagnetiske forstyrrelser blive minimeret.  
 

Man taler typisk om tre kilder til elektromagnetiske forstyrrelser: 
1. Håndholdte mobilesendere, hvor antennen er placeret direkte på apparatet, f.eks. walkie-talkier, politiradioer og mo-

biltelefoner samt lignende håndholdte personlige kommunikationsmidler. 
2. Mellemstore mobile sendere, hvor antennen oftest er placeret eksternt i forhold til apparatet, f.eks. sende-

re/modtagere i politibiler, ambulancer og brandbiler. 
3. Sendeapparater og sendere, såsom kommercielle radio- og tv- sendemaster samt amatørradiosendere (HAM).  

 
 Bemærk 
 Visse mobiltelefoner og lignende udsender elektromagnetiske signaler, når de er tændt, selvom de ikke er i direkte 

brug. 
 Andre typer af håndholdt udstyr, såsom trådløse telefoner, bærbare computere AM/FM radioer, Tv-apparater, Cd-

afspillere, barbermaskiner, hårtørrere og lignende er ikke tilbøjelige til at være skyld i EMF. 

 
 Elektromagnetiske forstyrrelser, der kan påvirke el-kørestolen 

Når De bevæger Dem tættere på sendeantenner vil elektromagnetisk energi oftest blive mere intens, og der skal tages 
særligt hensyn til elektromagnetiske radiobølger fra håndholdte radioer. Der er risiko for uforsætligt at bringe el-
kørestolens kontrolsystemer meget tæt på høje niveauer af elektromagnetisk energi ved at anvende nogle af disse gen-
stande. Dette kan påvirke el-kørestolens bevægelse og bremseevne.  
Vi anbefaler af de følger nedenstående advarselsliste for at undgå forstyrrelser med el-kørestolens kontrolsystem, der 
kan resultere i seriøse personskader: 
 

 Advarsel! 
1. Tænd ikke for håndholdte personlige kommunikationsmidler, såsom mobiltelefoner eller andre elektriske kompo-

nenter mens kørestolen er tændt. 
2. Vær opmærksom på sendere tæt på, såsom radio- eller Tv-stationer, og undgå at komme tæt på disse. 
3. Hvis der forekommer sving eller hvis der bremses pludseligt, sluk da for kørestolen, så snart det er sikkerheds-

mæssigt muligt. 
4. Vær opmærksom på at kørestolen vil være mere modtagelig overfor radioforstyrrelse fra radiobølgekilder, såfremt 

der tilføjes løse dele/komponenter eller ændres på kørestolen. (Bemærk: Der er ikke nogen let måde at evaluere 
deres påvirkning af kørestole). 

5. Meddel alle forekomster af pludselige bevægelser eller opbremsninger til fabrikanten, og skriv om der er en radio-
bølgekilde i nærheden. 
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 Vigtig information 
1. 20 V/m er et opnåeligt og brugbart immunitetsniveau imod elektromagnetiske forstyrrelser (EMI). Jo højere niveauet 

er, jo bedre er beskyttelsen imod EMI. 
2. Denne el-kørestol har fra fabrikstilstand, uden videre forbedringer og tilbehør, et immunitetsniveau på 20 V/m. 
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4. INTRODUKTION TIL EL-KØRESTOLENS DELE 
 
 
Beskrivelse af el-kørestolens dele: 
 
1﹒  Joystick  
2﹒  Armlæn 
3﹒  Ryglæn  
4﹒  Sæde 
5﹒  Drivehjul 
6﹒  Styrehjul 
7﹒  Fodstøtte  
8﹒  Batterikasse 
 
 
 
 
                             
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. BETJENING 
 
 

1 

2 3 
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5.1 KONTROLPANEL 
  
Joystick 
Deres el-kørestol styres ved hjælp af et joystick. P.t. findes Mambo 2 med et P&G VR 2 styresystem. 
 
VSI seriens kontrolfunktioner  

1. Tænd/sluk knap 
2. Batteriindikator 
3. Joystick 
4. Hastighedsindikator 
5. Decelerations knap 
6. Horn 
7. Accelerations knap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5.2 SÅDAN VIRKER EL-KØRESTOLEN 
 
 Tænd/sluk knap  
Tænd/sluk knappen tilfører strøm til el-kørestolens kontrolsystem, som efterfølgende sætter gang i motoren.  
Brug kun tænd/slut knappen til at standse el-kørestolen i nødstilfælde.  
 
 Advarsel 
 Hvis de hyppigt anvender tænd/sluk knappen til at standse el-kørestolen, kan det forkorte driftskomponenternes le-

vetid. 

 
 Batteriindikator   
Hvis batteriindikatoren lyser, er el-kørestolen tændt.  

 
 Joystick 
De styrer el-kørestolens hastighed samt retning med joysticket. Jo længere frem De skubber joysticket, jo hurtigere vil el-
kørestolen køre. Når De slipper joysticket udløses el-kørestolens bremser automatisk. 
  
 Hastighedsindikator 
Denne indikator viser el-kørestolens maksimale hastighedsindstilling. Der er fem hastighedsindstillinger, hvor hastighed 1 
er den laveste hastighedsindstilling og hastighed 5 er den højeste hastighedsindstilling.  

 
 Advarsel 
 Vi anbefaler at De kører ved laveste hastighed indtil De bliver bekendt med Deres el-kørestol. 

 
 Decelerations knap 
De kan anvende denne knap, hvis De ønsker at sænke den maksimale hastighedsindstilling, eller hvis kontrolsystemet er 
programmeret til en bestemt bruger, indstilles el-kørestolen til en lavere hastighedsindstilling.  
 
 Horn  
Trykker De på denne knap lyder hornet.  
  
 Accelerations knap 
De kan anvende denne knap, hvis De ønsker at hæve den maksimale hastighedsindstilling, eller hvis kontrol systemet er 
programmeret til en bestemt bruger, indstilles el-kørestolen til en lavere hastighedsindstilling.  

1 

2 

6 

4 

7 5 

3 
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 Når De skal låse Deres el-kørestol 

1. Hvis kontrolsystemet er tændt hold da tænd/sluk knappen nede.  
2. Efter 1 sekund vil kontrolsystemet bippe, slip herefter tænd/sluk knappen. 
3. Skub joysticket frem indtil kontrolsystemet bipper.  
4. Skub joysticket tilbage indtil kontrolsystemet bipper. 
5. Slip joysticket og der vil lyde et langt bip.  
6. El-kørestolen vil nu være låst. 

 
 Når De skal låse Deres el-kørestol op 

1. Brug tænd/sluk knappen til at tænde kontrolsystemet. Hastighedsindikatoren vil bølge op og ned.  
2. Skub joysticket frem indtil kontrolsystemet bipper.  
3. Skub joysticket tilbage indtil kontrolsystemet bipper.  
4. Slip joysticket og der vil lyde et langt bip.  
5. El-kørestolen vil nu være låst op. 
 

 Forslag 
1. For at få den maksimale drift ud af Deres el-kørestol bør De genoplade el-kørestolens batteri hver gang De har be-

nyttet el-kørestolen. Batteriet bør mindst genoplades en gang om ugen, selv om el-kørestolen ikke har været i brug.  
2. Kør med el-kørestolen i 2-3 minutter efter De har genopladt eller udskiftet batteriet for at sikre at batteriet er ladet 

ordentligt op.  
3. Der er risiko for at batteriet vil reagere langsommere og at batteriets levetid vil være reduceret i koldt vejr. 
4. Når De kører på en hældning kan det ske at batteriindikatoren vil bevæge sig op og ned. Dette er helt normalt.  
5. Selv om De jævnligt vedligeholder el-kørestolens batteri, er det naturligt at dets kapacitet reduceres med tiden. Når 

batteriet når halv styrke, skal det erstattes af et nyt. Kontakt deres forhandler for at få et nyt batteri.  
6. Hvis De ofte anvender Deres el-kørestol på hældninger eller i groft terræn vil batteriets levetid blive reduceret, da 

dette kræver meget kraft.  
7. Batteriet er dækket af tolv måneders fabriksgaranti. Denne garanti dækker ikke fejl, der er opstået som resultat af 

forkert batteriopladning. 
 
 Bremsning 
Den elektromagnetiske bremse: Slip joysticket og den elektromagnetiske bremse aktiveres automatisk og el-kørestolen 
standser.  
 
 Advarsel 
 Det er vigtigt, at De ALDRIG indstiller el-kørestolen til frigear, mens De kører på en skråning. De elektromagneti-

ske bremser slår ikke til og dette kan resultere i skade på Dem og el-kørestolen. 
 
 Indstilling af armlænets bredde 
 Løsn kuglegrebene. 
 Glid armlænene ind eller ud, indtil De når den ønskede bredde. 
 Stram kuglegrebene. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Sådan fjerner De sædet  

1. Sluk el-kørestolen. 
2. Vær sikker på, at el-kørestolen ikke er i frigear. 

Kuglegreb 
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3. Skub sædehåndtaget ned, mens De hiver sædet op. 
  

 Sådan indstiller De sædets højde 
1. Fjern sædet (Se ’Sådan fjerner De sædet’ ovenfor) 
2. Fjern skærmen. 
3. Frakobl og fjern sædehøjdejusteringspinden fra sædets position.  
4. Fjern højdejusteringspinden fra alle tre positioner.  
5. Hæv eller sænk hver position til den ønskede sædehøjde opnås.  
6. Genindstaller sædehøjdejusteringenpinden gennem sædestangen til den ønskede højde position.  
7.    Genindstaller sædet. 

 
 Sådan indstiller fodstøttens vinkel  
De kan tilpasse fodstøttens vinkel ved hjælp af en skruenøgle (M6). 
 Drej sætskruen med uret for at hæve forenden af fodstøtten. 
 Drej sætskruen mod uret for at sænke forenden af fodstøtten. 

 
 Sådan indstiller De fodstøttens højde 
 Fjern udløsningspinden. 
 Indstil fodstøtten i en af tre positioner. 
 Genindstaller udløsningspinden. Vær sikker på at den er koblet til yderdelen af røret. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 INDSTILLING AF FRIGEAR 

    El-kørestolen har frigear, som tillader Dem at styre el-kørestolen manuelt.  
 
 Sådan afbryder De frigear 
 Indstil frigear håndtaget på ’Kør’ (venstre og højre). 
 Aktiveringen af joysticket udløser automatisk bremsen, således at el-kørestolen kan køre. 
 

 Sådan tilslutter De frigear 
 Indstil frigear håndtaget på ’Neutral’ (venstre og højre). 

 
 Advarsel 
 Kør ikke i frigear hvis De er alene. 
 Det er vigtigt, at De ALDRIG indstiller el-kørestolen til frigear, mens De kører på en skråning. De elektromagnetiske 

bremser slår ikke til og dette kan resultere i skade på Dem og el-kørestolen. 

 
 Forslag 
Hvis et håndtag er svært at bevæge, vip da ganske forsigtigt el-kørestolen frem og tilbage; håndtag skulle da bevæge sig hen 
på den ønskede indstilling.   
 
 Kredsløbsbremser 
El-kørestolen har kredsløbsbremser, som stikker frem gennem skærmen på den højre del af el-kørestolen.  
 I tilfældet af en kortslutning, eller hvis el-kørestolen overbelastes, vil al tilførsel af strøm til el-kørestolen automatisk 
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afbrydes.  
 Hold kredsløbsbremseknappen inde. Afvent et par minutter før kredsløbsbremsen igen er tilsluttet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Sådan indstiller De sædet 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Ovenfor: Sædet er vist i de fire mulige faste indstillinger. 
Nedenfor: Sædet er vist i de fire mulige flytbare indstillinger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. BATTERIOPLADNING OG DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE 
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6.1. BATTERI 
 Batterier 
 El-kørestolen har to langtidsholdbare 12 Volt, AGM batterier. Disse batterier er forseglede og skal ikke vedligehol-

des. Batterierne er forseglede, og derfor er det ikke nødvendigt at tjekke deres væskeniveau. Batterierne kan håndte-
re en længerevarende afladning. Selv om batterierne af udseende minder om bilbatterier kan disse ikke bruges. Bil-
batterier kan ikke håndtere langvarige afladninger og er farlige at anvende i Deres el-kørestol. 

 Batterierne skal ikke vedligeholdes og skal ikke genopfyles med vand.  
 Undgå at eksponere batterierne for temperaturer lavere end 10 °C eller højere end 50 °C, når De oplader eller opbe-

varer el-kørestolen. Dette kan bevirke, at batteriet enten fryser eller overopvarmer, som kan skade og muligvis for-
korte batteriets liv.  

 
 Advarsel 
 Batteri, batteriterminaler og tilbehør indeholder bly. Husk at vaske Deres hænder efter brug! 

 
 Anvend de rigtige batterier 
Deres el-kørestol skal bruge to 12 volt batterier. 
 Batterierne skal have 12 ampere per time klassificering.   
 Anvend kun AGM forseglede batterier til Deres el-kørestol.  

 
Når De skal købe et nyt batteri til Deres el-kørestol, er det vigtigt, at De får et AGM forseglet batterier. Anvend ikke andre 
typer batterier.   

 
 

6.2. OPLADNING AF BATTERI  
 Genopladning af batterierne med ekstern lader   
 Stil el-kørestolen ved en almindelig stikkontakt.  
 Vær sikker på, at kontrolsystemet er slukket.  
 Åben batteriopladningsdækslet på den bageste skærm og tilslut opladningskablet til opladeren.  
 Tilslut genopladningskablet til stikkontakten.  
 Vi anbefaler, at batterierne ikke oplader i mere end 24 timer.  
 Træk genopladningskablet ud af stikkontakten, når Deres e-kørestol er fuldt opladt. 
 Frakobl genopladningskablet fra Deres el-kørestol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Advarsel 
 Det er. vigtigt, at el-kørestolen ikke kommer i nærheden af brandbare genstande, når den oplader, da dette kan med-

føre, at der går ild i el-kørestolen eller at batteriet eksploderer. 
 Undgå at ryge, mens De genoplader el-kørestolen, da der kan være hydrogenudslip fra batteriet. Husk altid at genop-

lade batteriet i lokaler med god udluftning. 
 Undgåelektrisk stød! Det er vigtigt, at De aldrig til- eller frakobler stikket eller håndterer ledningen/kablet med våde 

hænder, mens det oplader. Ligeledes bør De ikke til- eller frakoble stikket, hvis det eller ledningen/kablet er vådt. 
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 Bemærk – Følg disser sikkerhedsinstruktioner for at undgå ulykker, mens De genoplader deres el-kørestol.  
 Anvend kun den oplader, der følger med Deres el-kørestol, og genoplad batteriet til dets fulde kapacitet. Det kan skade 

batteriet og el-kørestolen, hvis De anvender en oplader, der ikke er specifikt beregnet til el-kørestolen. 
 Oplad el-kørestolen i et lokale med god udluftning og undgå at udsætte el-kørestolen for direkte sollys. Undgå at gen-

oplade el-kørestolen i lokaler med høj fugtighed eller hvor den er udsat for regn eller dug. 
 Undgå at genoplade el-kørestolen i temperaturer lavere end 10 °C eller højere end 50 °C, da opladeren kan bevirke at 

batteriet tager skade. 
AT T E R Y  C H A R G I N G  A N D  C A R E  C H A  
 Forslag – Sådan maksimerer De batteriets levetid  

1. Det er vigtigt, at De lader batteriet helt op første De bruger Deres el-kørestol.  
2. Sørg for at genoplade batteriet hver gang De anvender deres el-kørestol. Batteriets levetid vil blive reduceret, hvis 

el-kørestolen anvendes uden at batteriet er fuldt opladt.  
3. Hvis el-kørestolen ikke anvendes over en længere periode bør batterierne genoplades mindst en gang om ugen.  
4. Lokalets temperatur påvirker den tid, det tager at genoplade batteriet. Det vil tage længere tid ved lave temperaturer.  
5. Efterlad ikke opladeren i stikkontakten efter brug. 

 
 Rengøring af batteriet 
Hvis batteriet er snavset med vand, batterisyre, støv eller andre substanser vil det aflade hurtigere. Batteriet der følger med 
Deres el-kørestol er forseglet og skal ikke vedligeholdes. 
Følg venligst de følgende instruktioner for at holde deres batteri rent. 

1.  Sluk el-kørestolen.  
2.  Fjern sædet.  
3.  Åben batteripakken, frakobl kablerne fra de fire batteriterminaler.  
4.  Tør snavset af med en ren klud.  
5.  Hvis terminalen er dækket af et hvidt lag støv, kan De tørre det af med en våd klud.  

 
 
6.3. UDSKIFTNING AF BATTERI/OPLADER 
 Udskiftning af batteriet 

1. Fjern batteripakken fra el-kørestolen.  
2. Åben batteripakken og frakobl kablerne fra de fire batteriterminaler.  
3. Fjern batteriet fra batteripakken. 
4. Udskift batteriet.  
5. Tilslut det røde kabel til den positive (+) batteriterminal og det sorte kabel til den negative (-) batteriterminal på det 

andet batteri.  
6. Tilslut også kablet med sikring mellem de to batterier og luk batteripakken.  
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 Advarsel  
1. Opladeren og ledningerne er placeret korrekt, når De modtager Deres el-kørestol, undgå derfor at flytte ledningerne 

selv. Hvis ledningerne ikke ligger ordentligt kan de blive klemt af batteriboksen, hvilket kan bevirke, at det elektro-
niske system tager skade eller svigter. 

2. Vær sikker på, at batteriets ledninger er tilsluttet til de rigtige batteriterminaler.  

 
 Forslag 

1. Vær sikker på, at terminalerne er korrekt installeret. 
2. Batteriets levetid og effektivitet varierer afhængigt af vejrforhold, særligt kold vejr reducerer batteriets levetid.  
3. Hvis el-kørestolen ikke anvendes i perioder anbefaler vi, at De mindst genoplader batteriet en gang om ugen.  
4. Når De udskifter batteriet, bør De udskifte begge batterier på én gang.  
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7. EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE 
 
7.1. EFTERSYN  
Når de får Deres el-kørestol, bør De indstille den, således at den passer til Deres kropspositur samt personlige præferencer. 
Sørg for, at De følger de følgende eftersyn og vedligeholdelsesprocedurer.  
 
NR. Emne Straks Ugentlig Månedlig Nogen gange 
1 Generelt (Mekanisk fejlfinding) 

 El-kørestolen kører lige. Den må ikke være hæmmet i sin kørsel 
eller trække til den ene side. 

 
○ 

 
 

 
 

 
○ 

2 Armlæn 
 Armlænene skal være sikre men lette at løsne; sørg for at de er 

ordentligt justeret.  
 Juster højden på armlænene og lås dem sikkert.  
 Omdrejningsaksen må ikke være slidt og løs. 

 
 
○ 
○ 
○ 

  
 
 
 
○ 

 
 
○ 
○ 

3 Sæde og ryglæn 
 Inspicer betrækket for rifter og sædet for slid. 

 
○ 

   
○ 

4 Sæde 
 Sædet skal være sikkert fæstnet til el-kørestolen. 
 Inspicer sædets udløsningshåndtag. 

 
○ 
○ 

 
○ 

  
 
○ 

5 Drivehjul 
 Monteringsboltene skal være sikre 
 Når el-kørestolen indstillet på frigear og hjulene og er løftet og 

drejes rundt må der ikke være overdrevet sidebevægelse eller bin-
ding 

 
○ 
 
○ 

   

6 Styretøj 
 Boltene skal være stramme. 
 Inspicer styretøjet for korrekt tilspænding ved at dreje hjulene og 

kontrollere at de går imod stop. 
Advarsel: El-kørestolen skal ned jævne mellemrum tjekkes for 

revner og slid og slidte eller ødelagte dele skal erstat-
tes, hvis det bliver nødvendigt.  

 
○ 
 
○ 

  
○ 
 
○ 

 

7 Styretøj-hjul 
 Vær sikker på at lukkerne er sikre 

 
○ 

 
○ 

  

8 Hjul og dæk 
 Kontroller at hjulene er tilspændt. 
Advarsel: El-kørestolen skal ned jævne mellemrum tjekkes for 

revner og slid, og skal erstattes hvis det bliver nød-
vendigt. 

 
○ 

 
○ 

  

9 Rengøring 
 Rengør betrækket og armlænet. 

 
○ 

 
 

  
○ 
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7.2. KONTROLSKEMA TIL REGELMÆSSIGE TJEK  
For at være sikker på at Deres el-kørestol er i forsvarlig stand skal De regelmæssigt bringe den til syn hos Deres forhandler. 
De bør bringe el-kørestolen til syn første gang efter en måneds brug, herefter skal el-kørestolen til syn hver sjette måned. 
Det kan være at Deres forhandler vil kræve betaling for disse syn. 
  
ÅR 1 2 3 4 ÅR 1 2 3 4 
Service datoer     Service datoer     
Kontrolsystem     Betræk     
Tænd/sluk knap     Sæde     
Joystick     Rygstøtte     
Bremsning     Armlæn     
Opladning     Elektricitet      
Batterier     Tilslutningernes tilstand     
Niveau     Styrepult     
Tilstand     Testkørsler     
Afladningstest     Forlæns     
Hjul og dæk     Baglæns     
Slid     Stop     
Tryk     Venstredrejning     
Bremsning     Højredrejning     
Hjul bolte     Kørsel på en hældning     
Motor     Kørsel over hindringer     
Elektriske ledninger     Reparerede dele     
Larm          
Forbindelser          
Bremser          
Børster          
Armatur/Fodstøtte          
Tilstand          
Fodstøtte          
          
 
7.3. BATTERI, SMELTESIKRING OG DÆK 
 Batteri 
Vi henviser til afsnit 6. ’Batteriopladning og Daglig Vedligeholdelse’. 
 
 Forslag  
Når De skal have inspiceret eller udskiftet Deres smeltesikring, anbefaler vi at beder Deres forhandler om hjælp. 

 
 Dæk 
Dækkenes tilstand afhænger af, hvordan De kører og bruger Deres el-kørestol.  
 Inspicer dækkenes slidbaner 
 Tjek dybden af dækkenes slidbaner regelmæssigt. De skal erstatte dækket hvis slidbanens dybde er mindre end 0,5 

mm.  
 
 Advarsel  
 Når dybden af dækkets slidebane er under 0,5 mm, er der risiko for at el-kørestolen kan glide og at bremselængden 

bliver længere. De bør derfor erstatte dækkene så hurtigt som muligt, når slidebanens dybde bliver kritisk lav. 
 
 Advarsel 
Før De foretager vedligeholdelse af Deres el-kørestol skal De slukke den og frakoble ledningerne til opladeren. 
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7.5. OPBEVARING/FLYTNING AF EL-KØRESTOLEN 
Opbevaring 
Sørg for, at Deres el-kørestol opbevares på følgende vis: 
 Opladeren må ikke være tilsluttet. 
 El-kørestolen skal være slukket. 

 
 Forslag   
Opbevar altid el-kørestolen således at den ikke udsættes for direkte sollys, regn eller dug. Hvis el-kørestolen opbevares i en 
længere periode, skal batteriet batteriet oplades helt og frakobles batteriterminalen. Hør Deres forhandler for detaljer om-
kring længerevarende opbevaring af Deres el-kørestol.  
 
Sådan skiller De el-kørestolen ad 
El-kørestolen kan skilles af i fire dele uden brug af værktøj: Sædet (11,5kg.) chassis den forreste sektion (11 kg.), chassis 
den bagerste sektion (14kg) og batteripakken (9.5kg). Følg de følgende trin:  
1. Sluk el-kørestolen.  
2. Frakobl joystickkablet på det bagerste chassis. 
3. Træk i sædejusterstangen og træk i sædet for at fjerne det.  
4. Fjern batteripakken fra chassiset.  
5. Løft i chassiset ved hjælp af sædestangen, mens du udløser det røde håndtag, og el-kørestolen skilles ad. 
6. Tryk det bagerste chassis bagover indtil de 2 tapper er frigjort fra det forreste chassis. Chassiset er nu klar til at blive 

adskilt ved at løfte det forreste chassis op.   
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 Advarsel 
Sørg altid for at frakoble den elektriske forbindelse i el-kørestolens bageste sektion, når De afskiller de to dele. 
 
 Når De skal samle el-kørestolen  
 
 Forslag  
Når De skal samle el-kørestolen, skal De blot følge den omvendte proces end den beskrevet ovenfor – hvordan De skiller el-
kørestolen ad. Studer teksten og fotografierne.  
 
 Advarsel 
Efter at el-kørestolen er samlet, er det vigtigt at De sørger for at justeringshåndtaget er strammet helt.  
 

 Forslag 
1. Undgå at sprøjte vand på el-kørestolen, da dette kan forvolde skade på det elektroniske system. 
2. Undgå at bruge ætsende materialer, opløsningsmiddel eller spraydåser, da et kan forvolde skade på el-kørestolens 

skærme. 
3. Brug ikke voks på Deres el-kørestol. 
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8. FEJLFINDING OG SPECIFIKATIONER 
 
 Fejlfinding 
Symptom Årsag Løsning 
Afstanden el-kørestolen 
kører mindskes.  

♦Batteriet er ikke fuldt opladt. 
 
 
 
♦Batteriet kan ikke holde på strømmen. 

♦ Oplad batterierne natten over eller sørg for at 
oplade batteriet i 10 timer, inden De skal bruge el-
kørestolen. Væk sikker på, at opladeren er korrekt 
tilsluttet el-kørestolen.  

♦ Udskift batteriet. 
Batteriet oplader ikke. ♦ Opladeren virker ikke. 

♦ Batteriforbindelserne er løse. 
♦ Der er ikke strøm i stikkontakten. 
♦ Dårlig forbindelse i opladeren, oplad-

ningskablet, stikket eller et internt elek-
tricitetsproblem 

♦ Udskift opladeren 
♦ Tjek alle forbindelser og sørg for at de er i orden. 
♦ Brug en anden stikkontakt.  
♦ Det er nødvendigt at udskifte opladeren eller at få 

udført interne reparationer. Kontakt Deres for-
handler.  

Batteriet bruger overdre-
vet mængder strøm, når 
det oplader. 

♦ Batteriet virker ikke. ♦ Erstat batteriet. 

Strømindikatoren viser 
lavt batteriniveau lige 
efter at batteriet er blevet 
opladt. 

♦ Batteriet kan ikke holde på strømmen. 
♦ Elektrisk fejl. 
♦ Opladeren virker ikke. 

♦ Udskift batteriet. 
♦ Kontakt Deres forhandler. 
♦ Udskift opladeren.  

Batteriindikatoren viser 
lavt batteriniveau kort tid 
efter at batteriet er opladt.  

♦ Få opladeren tjekket. 
 
♦ Svage batterier. 

♦ Opladeren skal synes eller udskiftes. Kontakt 
Deres forhandler.  
♦ Udskift batteriet.  

El-kørestolen vil ikke 
køre. 

♦ Motorudløsningshåndtaget er slået fra. 
♦ Batteriet skal oplades 
 
♦ Opladeren skal sættes til 
♦ Den elektriske afbryder er slået til. 

♦ Slå motorudløsningshåndtaget til. 
♦ Genoplad batterierne. Vær sikker på at opladeren 

er indstillet korrekt.  
♦ Tag opladeren ud af stikkontakten.  
♦ Genindstaller afbryderen. Hvis afbryderen slår til 

igen kan det være et tegn på at el-kørestolen har 
interne skader. 

♦ Kontakt Deres forhandler.  
Motoren larmer eller kører 
uregelmæssigt.  

♦ Elektrisk fejl.  ♦ Kontakt Deres forhandler. 

Joystick er ustyrligt eller 
reagerer ikke som ønsket. 

♦ Elektrisk fejl. 
♦Der er en fejl i el-kørestolens kontrolsy-

stem  

♦ Kontakt Deres forhandler. 
♦ Kontakt Deres forhandler. 
 

Kun et drifthjul drejer.  ♦ Elektrisk fejl. 
♦ Et motorudløsningshåndtag er slået til. 

♦ Kontakt Deres forhandler. 
♦ Slå motorudløsningshåndtaget fra. 

El-kørestolen reagerer 
ikke. Strømindikatoren er 
slukket selv efter at el-
kørestolen er opladt.  

♦ Dårlig batteriforbindelse. 
 
♦ Elektrisk fejl. 
 

♦ Rengør terminalerne. 
 
♦ Kontakt Deres forhandler. 
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Specifikationer 
 

                        MODEL 
EMNE Mambo 2 

Dimension (L×B×H) 850mm x 506mm x 555mm  
Vægt, uden batterier  
            Med batterier 

43.6 Kg 
34.6 Kg 

Batteri 12V 12Ah×2 
Motor 180W×2 
Oplader  DC24V 2A Ekstern lader  
Styrehjul 6“×2 solid 
Drifthjul 8“×2  solid 
Styresystem  Direkte drift på baghjulene  
Bremsesystem Elektromagnetiske bremser 
Maksimal hastighed 5.6 km/t 
Stigningsvinkel 6° 
Distance* 12-16km 
Drejeradius 500 mm 
Armlæn Justerbar bredde, vinkel og højde 
Fodstøtte Justerbar højde og vinkel 
Maksimal vægt 115 kg 
Styreenhed  VR-2  60A 

           
*Bemærk venligst at distancen el-kørestolen kan tilbagelægge er baseret på en temperatur på 20°, en fører, der vejer 75 kg, 
et nyt og fuldt opladt batteri samt en konstant hastighed på 6,5 km/t med en batteriafladning på 70 %.  
 
 Bemærk  
 Specifikationerne kan ændres uden varsel.  

AT T  
 Guide 
 Hvis en systemfejl opstår, kan De identificere fejlen ved at tælle antallet af blink i batteriindikatoren.  
 Listen nedenfor gennemgår hvad de forskellige antal blink betyder. Prøv at identificere fejlen, inden De kontakter 

Deres forhandler.  
 Når De har identificeret fejlen kan den evt. løses ved at følge instruktionerne i denne brugervejledning. Hvis pro-

blemet ikke er løst, skal De kontakte Deres forhandler.  
 

1  blink 
 

Batteriet skal oplades, eller der er en dårlig forbindelse til batteriet. Tjek forbindelserne til batteriet, 
hvis de er uden fejl, skal De oplade batteriet. 

2  blink 
 

Den venstre motor har en dårlig forbindelse. Tjek forbindelserne til den venstre motor.  

3  blink 
 

Den venstre motor har en løs forbindelse til batteriet. Kontakt Deres forhandler.   

4  blink 
 

Den højre motor har en dårlig forbindelse. Tjek forbindelsen til den højre motor.  

5  blink 
 

Den højre motor har en løs forbindelse til batteriet. Kontakt Deres forhandler. 

6  blink 
 

Et eksternt signal hindrer el-kørestolen i at køre. Den eksakte årsag er afhængig af hvilken el-
kørestol De har. En mulighed er, at opladeren er forbundet til el-kørestolen.  

7  blink 
  

Der er en fejl med joystickset. Vær sikker på, at Deres joystick står i lodret stilling, inden De tænder 
kontrolsystemet.  

8  blink 
 

Der er en fejl med kontrolsystemet. Vær sikker på at alle forbindelser er intakte.  

9  blink 
 

Parkeringsbremserne har en dårlig forbindelse. Tjek parkeringsbremsen og forbindelserne til moto-
ren. Vær sikker på at forbindelserne til kontrolsystemet er intakte.  

10  blink 
 

En voldsom strøm bliver tilført kontrolsystemet. Dette skyldes typisk en svag batteriforbindelse. 
Tjek batteriforbindelserne.  
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9. GARANTI 
 
Der følger en 24 måneders reklamationsret med fra den dato, hvor Deres EasyGo el-scooter er blevet leveret. Garantien 
dækker reparationer og udskiftninger på scooteren i denne periode. Se venligst garantiens betingelser nedenfor, for yderlige-
re detaljer.  
 
 Garantibetingelser 
 

1. Enhver reparation eller udskiftning af dele, skal udføres af en autoriseret EasyGO forhandler.  
2. For at gøre brug af garantien, skal nedenstående EasyGO forhandler kontaktes. 
3. Hvis reservedele til scooteren indenfor 12 måneder efter levering kræver reparation eller hel-/eller delvis udskift-

ning, som følge af konstruktionsfejl eller materialefejl, vil dette blive foretaget uden beregning.  
4. Reparerede eller udskiftede dele vil være dækket af denne garanti i resten af garantiens levetid for scooteren. 
5. Reservedele udskiftet efter at garantiperioden er udløbet, vil være dækket af en 3 måneders garanti. 
6. Forbrugsdele, som allerede er leverede, vil normalt ikke være dækket af den normale garantiperiode med mindre 

disse dele kræver reparation eller udskiftning direkte p.g.a. konstruktions- eller materialefejl. Sådanne dele inklude-
rer (blandt andet): polstringer, dæk og batterier. 

7. Ovenstående garantibetingelser dækker fabriksnye scootere, som er købt til fuld pris. Hvis der er tvivl om hvor vidt 
scooteren er dækket af garantien, kontakt da venligst EasyGO forhandleren. 

8. Under normale omstændigheder påtager vi os ikke ansvaret, hvis scooteren har fejl, der er opstået som følge af: 
a) Scooterens dele er ikke blevet vedligeholdt, som anbefalet af fabrikanten 
b) Der er ikke benyttet originale reservedele. 
c) Scooteren eller dele af den er blevet ødelagt pga. manglende vedligeholdelse, ulykker eller forkert brug 
d) Scooteren eller dele af den er blevet ændret fra fabrikantens specifikation, eller reparationer har været foretaget 

før EasyGO forhandleren har været kontaktet 
 
I rubrikken nederst på siden finder du oplysninger om din lokale EasyGO forhandler. 
Ved eftersyn, kontakt din forhandler.  
 
Fabrikanten forbeholder sig retten til, uden varsel, at ændre vægt, mål eller andre tekniske data, som er vist i denne manual. 
Alle illustrationer, mål og kapaciteter, som er vist i denne manual, er gennemsnitlige og udgør ikke specifikationen. 
 
 
EasyGO forhandler:  
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VIN (el-kørestol identifikationsnummer) 
For at sikre den korrekte service og garantiydelse, beder vi  
Dem venligst skrive el-kørestolens identifikationsnummer  
i den højre del af skemaet nedenfor.   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Garantiansøgning 

Navn  
 

Fødselsdato  
År      Måned  Dag 

Adresse 
 
 
 

Model   

VIN  
El-kørestol VIN:  

Motor serienummer:  Kontrolnummer  

Købsdato  
År      Måned  Dag 

Køberens signatur 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model Mambo 2 
VIN  
Motor serienummer   Kontrolnummer  Identifikationsnummer 
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