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Welkom

Dank u om te kiezen voor een eFOLDi-product als oplossing voor
uwmobiliteit.

Ik ben Sumi Wang, de stichter van SunTech UK, en ik heet u van
hartewelkomals lid van de familie van eFOLDi-gebruikers.

SunTech UK produceert een breed gamma aan ondersteunende
producten en technische hulpmiddelen om u te helpen alles uit
uw leven tehalen. Onzemissie is omonzeklantenvrijheid, vriend-
schap en plezier te bieden met ons gamma van gebruiksvrien-
delijke, handigeen toonaangevendemobiliteitsoplossingen.

UweFOLDi is vervaardigd volgens de hoogste standaarden en de
kwaliteit wordt gecontroleerd door onze eigen pre-sales technici
vóór levering, om u zo te voorzien van een product dat u nog vele
jaren veel plezier en vrijheid zal geven,met een betrouwbare ser-
vice.

Neemdenodige tijdomdegebruikershandleidingendemeegeleverde
documenten door te nemen voordat u uw eFOLDi voor de eerste
keergebruikt. Dit zal uhelpenomuwnieuw(e) eFOLDi-product(en)
beter te leren kennen product en er een maximaal gevoel van
plezier en veiligheid uit te halen. Met een beetje oefening zult
u snel vertrouwd raken met de functies en eigenschappen van
uw eFOLDi.

SunTech UK is trots op zijn hoogwaardige producten en klanten-
ondersteuning, dus vergeet niet omuwproduct(en) te registreren
op: https://efoldi.com/register-warranty.

Dit zal ons helpen om u bij te staan bij eventuele problemen die
u in de toekomst zou kunnen ondervinden. Ik ben er zeker van
dat u in uw eFOLDi een betrouwbare vriend enmetgezel zult vin-
den en ik dank u voor uw keuze voor en uw vertrouwen in onze
producten.

Met vriendelijke groet,

Sumi Wang
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Voorwaarden, bepalingenenvrijwaringsclausules

In deze handleiding verwijzen de termen ’ons’, ’wij’, ’onze’, ’Sun-
Tech UK’ en ’SunTech UK Ltd’ telkens naar SunTech UK Limited,
een inhetVKgeregistreerdeondernemingmetbeperkteaansprake-
lijkheid, geregistreerd bij het Companies House onder nummer
06906908. De term ’website” verwijst telkens naar de website
www.efoldi.com. Met de termen "u", "uw", "gebruiker" en "bestu-
urder" wordt de persoon bedoeld die de eFOLDi gebruikt, met
uitsluiting van andere personen die namens de gebruiker met de
eFOLDi omgaan, met inbegrip van algemene behandeling, ma-
nipulatie, onderhoud, reparaties enzovoort.

Kopersovereenkomst
Door de levering van deze eFOLDi te aanvaarden, verbindt u zich
ertoe deze eFOLDi en/of onderdelen die ermeeof ervoorworden
geleverd, niet te wijzigen of aan te passen en/of afschermingen,
beschermkappenof andereveiligheidsvoorzieningenvandit prod-
uct niet onbruikbaar of onveilig te maken, noch na te laten of te
weigeren om achteraf ombouw- of retro�tkits te installeren die
van tijd tot tijd door SunTech UK Ltd worden geleverd om het
veilige gebruik van dit product te verbeteren en/of te behouden.
U stemt er ook mee in de voorwaarden en bepalingen die hierin
zijn opgenomen en die van tijd tot tijd met onmiddellijke ingang
kunnen worden herzien en bijgewerkt op onze website, te aan-
vaarden en na te leven. Door gebruik te maken van de eFOLDi
en/of van de accessoires en/of onderdelen die bij en/of voor de
eFOLDi worden geleverd, erkent de gebruiker dat hij/zij de ge-
bruiksaanwijzing(en) en de beperkingen van het (de) product(en)
zonder uitzondering heeft gelezen en begrepen. Dit houdt geen
afstand in van eventuele stilzwijgende garanties, welke de klant
behoudt, zoals bepaald in dewet. De garantie vervalt en SunTech
UK Ltd aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, op welke
wijze dan ook, in gevallen van verkeerd gebruik en/of misbruik
vandeproducten, geheel ofgedeeltelijk, doordegebruiker en/of
onbevoegde personen, waaronder (maar niet beperkt tot); het
niet nalevendoordegebruiker(s) vanallewettelijke voorschriften
en richtlijnen, ongeachtwaaren/ofhoehetproductgebruiktwordt
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of bedoeld is te worden gebruikt, gebrek aan of verkeerd onder-
houd, onderhoud (buitenhet routine-onderhoudzoalsbeschreven
in deze handleiding door de gebruiker) door iemand die hiervoor
geen toestemmingheeft, ongeoorloofde reparaties, ongeoorloofde
demontage van het voertuig en/of componenten inclusief (maar
nietbeperkt tot) accu(’s) encontrollers, ongeoorloofdeaanpassin-
gen ofwijzigingen, het niet nauwkeurig en volledig volgen vande
correcte procedures voor het opvouwen en uitvouwen van het
product, schade of letsel hoe dan ook veroorzaakt, het niet te
allen tijde toepassen van alle redelijke en passende veiligheids-
maatregelen, oneigenlijk gebruik van het voertuig en/of van on-
derdelen en/of accessoires die op enig moment door meer dan
één persoon worden gebruikt, gebruik in een wedstrijdsport, al-
sook racen, stunten, springenof andere soortgelijkeactiviteit.

Onze aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van onze lever-
anciers ten aanzien van u/of van derden is in alle omstandighe-
den beperkt tot de kost van de gebruiker voor de in aanmerking
komende aangekochte producten. In aanmerking komende pro-
ducten kunnen worden geretourneerd, zoals uiteengezet in het
retourbeleid, zoals beschreven op de website:
www.efoldi.com/return-policy.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zon-
der voorafgaandekennisgevingwordengewijzigd.
Voor de laatste updates en informatie, raadpleeg onze website
online op: www.efoldi.com.
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Deelektrische rolstoelmagNIETworden

gebruikt door mensen:

• Met een verstandelijke beperking die continue begeleiding of
hulp vereist;

• Met trage reacties en die moeite hebben met het bedienen van
elektrische mobiliteitshulpmiddelen;

• Die niet alle bedieningselementen volledig en zoals bedoeld
kunnen bedienen; *

• Die niet altijd en onder alle omstandigheden vakkundig en ade-
quaat kunnen sturen;

• Wie kan niet voldoende op de hoogte blijven van alle relevante
omstandigheden voor elke reis en nemen passende maatrege-
len die nodig kunnen zijn om ongelukken te voorkomen;

• Wie kan het geheel of gedeeltelijk niet optillen, afhankelijk van
de behoeften van de gebruiker*.

*Tenzij de gebruiker vergezeld wordt door een persoon die in staat en
bekwaam is om deze taak naar behoren uit te voeren.

Productconformiteit:
Veiligheid: EN12184
EMC ISO7176-21
Risicobeheer: ISO14971
Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen: 93/42/EEG

Verzending en a�evering:
Controleer aan de hand van uw verkooporder of factuur of uw
levering compleet is, aangezien sommige onderdelen afzonder-
lijk verpakt kunnen zijn. Als u een onvolledige levering ontvangt,
neem dan onmiddellijk contact met ons op. Indien tijdens het
vervoer schade is ontstaan, hetzij aan de verpakking, hetzij aan
de inhoud, neem dan contact op met de verantwoordelijke ver-
voerder.
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Produktoverzicht

Dank u voor uw aankoop van onze eFOLDi elektrische rolstoel.
Deze ultralichte elektrische rolstoel is zorgvuldig ontworpen en
ontwikkeld om licht, energiezuinig en gemakkelijk te bedienen te
zijn. Lees deze handleiding vóór gebruik aandachtig door, zodat
u bekend bentmet alle verschillende functies en het vereiste on-
derhoud begrijpt. Dit zal ervoor zorgen dat de elektrische stoel in
goede staat blijft en veilig kan worden gebruikt.

(a) Power chair modus (b) Opslagmodus

Model: Power chair HBLD3-D
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Componenten

1 Besturingsjoystick 2 Armsteun
3 Duwgreep 4 Veiligheidsgordel
5 Handbediende remmen (beide zijden) 6 Batterijen
7 Achterwiel 12 inch 8 Begeleiderbesturing
9 Voetensteun 10 Stang van het vouwmechanisme
11 Anti-kiepwieltjes 12 Zittingbekleding
13 Voorwiel 14 Stuurkast

Componenten - Model HBLD3-D
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Besturingscomponenten

1 Besturingsjoystick
2 Snelheidsregeling (trager)
3 Batterijniveaudisplay
4 Aan/uit-schakelaar
5 Claxon
6 Snelheidsregeling (sneller)
7 Snelheidsmeter
8 Begeleiderbesturing

Besturingen van de Power chair HBLD3-D
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Veiligheidsrichtlijnen

Let op!

• Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de
handleiding en de bijgeleverde documenten te lezen
alvorens de eFOLDi te gebruiken en alle daarin ver-
vatte aanbevelingen op te volgen, om de wetgeving van
zijn/haar land of woonplaats volledig na leven en om de
eFOLDi te gebruiken met de nodige omzichtigheid en vol-
doende rekening te houdenmet andereweggebruikers en
voetgangers.

• De eFOLDi is eenvoudig in het gebruik, maar het
vouwmechanisme kan aanzienlijk letsel veroorzaken
als het verkeerd wordt gebruikt of als er niet zorgvuldig
en zorgvuldig mee wordt omgegaan. Om elk risico op
verwondingen te vermijden, dient u ervoor te zorgen dat
handen, vingers, juwelen, kleding en andere voorwerpen
niet in aanraking komen met het vouwmechanisme of
met de bewegende delen van de eFOLDi en dient u de
handleiding zorgvuldig te lezen voordat u uw eFOLDi gaat
gebruiken.

• Het is raadzaam dat de gebruiker zich vertrouwd maakt
met de in- en uitvouwprocedure voordat hij zich met de
rolstoel naar buiten begeeft. De gebruiker moet er ook
voor zorgen dat hij/zij vertrouwd raakt met de bedien-
ing en het gebruik van de elektrische stoel op een veilige
plaats, uit de buurt van obstakels en andere voetgangers
of weggebruikers.

• Laad de batterij(en) volledig op voor het eerste gebruik en
volg de instructies in deze handleiding om de levensduur
van uw batterij te verlengen.

Rijd NIET over ruwe, hobbelige, modderige of losse grindopper-
vlakken. Uw eFOLDi is uitsluitend ontworpen voor vlakke en sta-
biele voetpaden, wegen en voetgangersgebieden.

De remafstand op hellingen kan aanzienlijk groter zijn dan op een
vlakkeondergrond; Deoppervlaktetemperatuur vandemotorstoel
kan stijgen bij blootstelling aan externewarmtebronnen (bv. zon-
licht).
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Niet geschikt ommee te rijden op de openbare weg.

Gelieve altijd te vertragen vooraleer te draaien of een bocht te
nemen. Maak geen scherpe bochten aan hoge snelheid. Parkeer
de eFOLDi power chair niet op een helling. Maak nooit bochten
op een helling.

Rij niet over ruwe, hobbelige,modderigebodemsofop lossegrindopper-
vlakken. Uw eFOLDi elektrische stoel is uitsluitend ontworpen
voor vlakkeenstevigevoetpadenenvoetgangersgebieden.

Elk voertuig kan gevaarlijk zijn voor de bestuurder ervan en voor
andere weggebruikers en voetgangers. Rijd altijd op verantwo-
orde wijze, met respect en aandacht voor anderen.

UweFOLDi elektrische stoel is uitsluitend ontworpen voor vlakke
en stabiele oppervlakken, zoals voetpaden en voetgangersge-
bieden. Laat kinderen niet met of op de elektrische rolstoel spe-
len. Het interne vouwmechanisme kan verwondingen aan kleine
handen veroorzaken.

Gebruik uw eFOLDi power chair niet voordat u deze handleiding
gelezen en volledig begrepen heeft.

Gebruik uw eFOLDi elektrische stoel niet voordat demontage en
inspectie voltooid is. Mensenmeteenmentaleafwijking, een traag
reactievermogenofmoeilijkhedenbij het hanterenvanelektrische
apparatenmogendeeFOLDi elektrischestoel niet alleengebruiken.

Stap niet op of af van de eFOLDi power chair als de stroom in-
geschakeld is, of als de elektrische stoel in de vrijloopstand staat
of alsdehandbediende remmenuitgeschakeld zijn, of als er geen
verzorger is om hulp te bieden.

Bestuur uw eFOLDi power chair op een manier die in strijd is met
nationale en lokale verkeersregels.

Overhaast u NIET bij het op- en uitvouwen van de eFOLDi power
chair.

Gebruik de eFOLDi power chair niet op zanderige of zachte on-
dergrond. Vermijd het rijden op hellingen vanmeer dan 6 graden
of over obstakels van meer dan 4 cm hoog.

Het isNIET toegestaanomonderdelenvandeeFOLDipowerchair
tedemonterenof te vervangen, nochomvervangstukken teplaat-
sen die niet door de fabrikant zijn vervaardigd, zonder toestem-
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ming van de fabrikant.

Gebruik de elektrische stoel nooit zonder dat de antikiepwieltjes
goed op hun plaats zitten.

Breng IN GEEN GEVAL uw handen in of tussen het hoofdframe
van de elektrische rolstoel tijdens elke vouwprocedure. De re-
den hiervoor is dat uw handen en vingers vast kunnen komen te
zitten in of tussen de belangrijkste hendels en draaipunten, wat
kan leiden tot ernstige verwondingen.

Zorg er bij het opvouwen en uitvouwen

van uw elektrische rolstoel voor dat:
• DeeFOLDi zich op een vlakke vloer of ondergrondbevindt.
• De hoofdschakelaar uit staat.
• Alle vergrendelpennen goed op hun plaats zitten, zoals
aangegeven in de instructies en afgebeeld op de illus-
traties.

• De handbediende remmen open staan.

Veiligheidscontrole voor gebruik:

Het wordt ten zeerste aanbevolen dat u een veiligheidscontrole
uitvoert vóór elk gebruik om zeker te zijn dat uw eFOLDi soepel
en veilig werkt.

• Controleer op juiste bandenspanning. Houd de door
de fabrikant aanbevolen bandenspanning aan zoals
aangegeven op de banden, maar overschrijd deze niet;

• Controleer alle elektrische aansluitingen. Let erop dat ze
goed vastzitten en vrij van corrosie zijn;

• Controleer en test het remsysteem;
• Controleer regelmatig op loszittende sluitingen, beves-
tigingen en andere onderdelen.

• Controleer of de antikiepwieltjes goed vastzitten.
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EMC-waarschuwing

IDe interferentie van radiogolvenafkomstig vanbronnen zoals ra-
diostations, TV-stations, portofoons of mobiele telefoons kan er-
toe leiden dat de remmen van de scootmobiel worden losgekop-
peld, of datdescootmobiel uit zichzelf beweegtof inonbedoelde
richtingen gaat rijden. Dergelijke interferentie kan ook het bes-
turingssysteem van de scootmobiel blijvend beschadigen.

De intensiteit van de interfererende elektromagnetische energie
kanwordengemeten in volt permeter (V/m). Iedere scootmobiel
is tot een bepaalde intensiteit bestand tegen elektromagnetis-
che interferentie (EMI). Dit is het zogenaamde "EMI-immuniteitsniveau".
Hoehogerhet immuniteitsniveau, hoegroterdebescherming tegen
EMI. Momenteel heeft de eFOLDi-scooter een immuniteitsniveau
van tenminste 20V/m,wat eennuttigebeschermingbiedt tegen
de meest voorkomende bronnen van EMI.

De bronnen van uitgestraalde EMI kunnen ruwweg in drie types
worden ingedeeld: 1)Draagbarehandheld zendontvangers (gewoon-
lijk met een antenne gemonteerd op het apparaat); 2) Mobiele
zendontvangersmeteenmiddelgrootbereik, zoalsdiewelkewor-
den gebruikt in politieauto’s, brandweerauto’s, ambulances en
taxi’s (normalitermetdeantennegemonteerdophet voertuig); 3)
Langeafstandszenders en -zendontvangers, zoals commerciële
omroepzenders (radio- enTV-zendmasten) enamateurradio’s (HAM-
radio’s).

Andere soorten draagbare toestellen, zoals draadloze telefoons,
laptopcomputers, AM/FM-radio’s, TV-toestellen en kleine appa-
raten zoals elektrische scheerapparaten en haardrogers, zullen
gewoonlijk geen EMI-problemen veroorzaken.
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Vouwinstructies

Naar Power Chair-modus

Bestudeerde instructiesendeafbeeldingenomvertrouwd

te raken met de vouwprocedures en manipuleer slechts één be-
wegend deel tegelijk.

A B C

A Plaats de rolstoel, nadat hij uit de verpakking is gehaald, opeen
stabiele ondergrond. Plaats één hand op de bovenkant van de
rugleuning en de andere hand op de stang van het vouwmecha-
nismeonderdezitting, inhet voorstegedeelte vandeopgevouwen
elektrische stoel.

B Duw ten slotte uw beide handen uit elkaar totdat de zitting
in een hoek van 90° is geopend en u een duidelijk "klikgeluid"
hoort.

C Klap de voetsteun uit van een verticale positie naar een 90°
graden horizontale positie.
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D E

DSchuif de joystickarm inhet frameenduwhem ineencomforta-
bele horizontale positie waar uw hand gemakkelijk bij de joystick
kan.

E Zodra u tevreden bent met de horizontale positie van de joy-
stickarm, vergrendelt udezedoorde schroefklemvast tedraaien.
Bevestig tenslotte de anti-kiepwieltjes stevig aan de achterkant
van de elektrische stoel voordat u wegrijdt.

Power chair-modus
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Naar Opslagmodus

Bestudeerde instructiesendeafbeeldingenomvertrouwd

te raken met de vouwprocedures en manipuleer slechts één be-
wegend deel tegelijk.

A B C

D: Armsteun inklappositie

A Draai de schroefklem losomde joystickarm los temaken.

B Neem de joystickarm eruit en plaats hem op de zitting van de
elektrische rolstoel.

C Klap de voetsteun omhoog over een hoek 90° graden tot deze
verticaal staat.

DPlaatsdearmleuning indehoogste zitpositie (model vóór2022).
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D E

E Plaats vervolgens één hand bovenaan op de rugleuningstang
en de andere op de stang van het vouwmechanisme onder de
zitting.

F Door tegen de vouwmechanismestang te drukken en uw han-
den naar elkaar toe te brengen, kunt u de eFOLDi power chair
sluiten en opvouwen. Uw elektrische rolstoel is klaar voor opslag
of transport.

Opmerking: Het voorwielmoetnaar achterengericht zijn omgoed
te kunnen vouwen.

Opslagmodus
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Rijden met je elektrische rolstoel

Veiligheidscontrole voorgebruik– zie ‘Vei-

ligheidsrichtlijnen’
De eFOLDi power chair is geschikt voor gebruik binnenshuis en buiten-
shuis uitsluitend om rijden op de stoep en is ontworpen om te rijden op
gladde egale oppervlakken. Wanneer met uw eFOLDi gaat rijden, kies
dan een route met goede wegcondities. Ongelijk geplaveide wegen of
paden, kuilen en andere obstakels verkorten de levensduur van de elek-
trische rolstoel en vormen een gevaar voor uw veiligheid.

Eventuele afwijkingen van vlakke/horizontale oppervlakkenmogeneen
hellingsgraad van 1:10 (6 graden) niet overschrijden. Voor elke beklim-
ming zijn er vele factoren waarmee rekening moet worden gehouden.
Bijvoorbeeld: de bandenspanning en de staat van de banden, de staat
van het wegdek (als het nat, ijzig of glad is, met inbegrip van gebladerte
en/of ander vuil, radenwij af omopdehelling te rijden), de oplading van
de accu’s en het gewicht van de gebruiker. Al deze factoren zullen van
invloed zijn op de prestaties.

Opgelet:
De remafstand op hellingen kan aanzienlijk groter zijn dan op een vlakke
ondergrond; De oppervlaktetemperatuur van de motorstoel kan stijgen
bij blootstelling aan externe warmtebronnen (bv. zonlicht).

Page 17



Joystick en stuurkast
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Voer een veiligheidscontrole uit voor elk

gebruik - zieHoofdstuk ‘Veiligheidsrichtlijnen’.

De elektrische rolstoel besturen
• Starten: Schakeldehoofdschakelaar (Mainpower switch) inendruk
op de AAN/UIT-knop op de joystick om de elektrische rolstoel in
te schakelen.

• Stoppen -ZetdeAAN/UIT-knopopde joystickuit en zetdehandbe-
diende rolstoelremmen vast die zich aan weerszijden van de stoel
bevinden. Bij parkeren op een helling is de elektromagnetische
rem niet altijd sterk genoeg. Gebruik de handbediende rolstoel-
remmen altijd in combinatie met de elektromagnetische rem.

• Snelheidsregeling -Gebruikdesnelheidsregelknopomsneller/trager
te rijden.

• Voorwaarts rijden - Duw de joystick naar voren.

• Links/rechts draaien - Duw de joystick naar links/rechts.

• Achteruit rijden - Duw de joystick naar achteren.

• Begeleiderbesturing - Druk op de ’Go’-knop om vooruit te rijden;
Duwopde ’Back’-knopomachteruit te rijden. Wanneerdebegelei-
derbesturing in gebruik is reageert de rolstoel niet langer op de
joystick.

• De joystick (1) regelt tegelijkertijdde rijrichtingendesnelheid. Duw
de joystick langzaam indegewenste rijrichtingendeeFOLDipower
chair zal beginnen rijden; als ude joystick verderduwt, zultmerken
dat de rolstoel sneller gaat rijden.

• Snelheidsinstelling - langzamer (2)Dezeknopbevindt zichnetboven
de bedieningshendel van de joystick aan de linkerkant, en zorgt
vooreen lagere snelheidwaardoordeeFOLDipowerchair gemakke-
lijker te besturen wordt.

• Batterijniveaudisplay (3) Toont het resterende laadniveau van de
batterij.

• Aan/uit-knop (4) Schakelt de stroom in en uit door een druk op de
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knop (zorg ervoor dat de hoofdschakelaar aan staat).

• Claxon (5) Claxon: Deze bevindt zich in hetmidden van het bedien-
ingspaneel en dient om andere voetgangers te waarschuwen voor
uw aanwezigheid.

• Snelheidsinstelling - sneller (6) Deze knop bevindt zich net boven
de bedieningshendel van de joystick aan de rechterkant, en zorgt
voor een hogere snelheidsniveauwaardoor de eFOLDi power chair
sneller gaat rijden. Let steeds goed op uw snelheid.

• Snelheidsweergave (7)Geeft aanwelke snelheidmomenteel is ges-
electeerd.

• Begeleiderbesturing (8) Laat toe dat een begeleider de rolstoel
bestuurt voor een groter gemak.

• Vrijloopstand: Schakel de hoofdschakelaar van de stuurkast aan
de achterkant van de elektrische rolstoel uit; u komt u dan in de
vrijloopstand terecht. Gebruik de elektrische rolstoel niet op een
helling als de accu leeg is zonder de handbediende remmen tege-
bruiken. Zonder stroomwerkt de elektromagnetische rem immers
niet.

Handbediende rolstoelremmen
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Batterijinformatie en opladen

De batterij van de eFOLDi power chair werd speci�ek ontworpen
engeassembleerd voor deeFOLDi power chair. Dezebatterijmag
niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die welke in
deze handleiding worden vermeld. Verkeerd gebruik of ontman-
teling van deze batterij kan fysieke en/of elektrische inwendige
en/of uitwendige schade toebrengen aan de batterij en wordt
niet gedekt door de garantie. De batterij bevat geen door de ge-
bruiker te repareren of te vervangen onderdelen. De batterij van
de eFOLDi Lite is eigenlijk een accupack, bestaande uit een aan-
tal lithium- ion cellen, maar voor het gemak wordt in deze han-
dleiding enkel de term "batterij" gebruikt. Deze accu heeft an-
dere kenmerken en laadvereisten dan de oudere en nog steeds
vrij courante loodzuur- of loodgelbatterijen. Gebruik nooit een
loodacculader om hem op te laden.

Voor eenoptimaal gebruik vandebatterij op lange ter-
mijn moet u steeds de volgende veiligheidsregels in
acht nemen.

• Het connectordock van de batterij moet met zorg worden behan-
deld om beschadiging te voorkomen.

• DebatterijmagENKEL EN ALLEEN wordenopgeladenmetdegoedgekeurde
lader.

• Gebruiknooit een loodacculaderomdeeFOLDi-batterij op te laden.

• Plaats de batterij nooit in de buurt van, op of tegen een warmte-
bron.

• Zorg ervoor dat er geen metalen delen de batterij- of laderter-
minals, connectoren, pennen of andere elektrische geleiders of
geleidende delen kunnen raken (of "kortsluiten").
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• Vermijd buitensporige fysieke schokken en trillingen aan de bat-
terij.

• Probeer de batterij(en) of behuizing(en) niet uit elkaar te halen, te
ontleden of te vervormen.

• Dompel de batterij niet onder in een vloeistof (ook niet in water).

• Gebruik nooit verschillende types batterijen door elkaar.

• Houd de batterij buiten het bereik van kinderen.

• Gebruik geen gewijzigde of beschadigde laders.

• Laat de batterij niet langer dan 24 uur opladen.

• Bewaardebatterij opeenkoele, drogeengoedgeventileerdeplaats.

• Gooi de batterij uitsluitendweg in overeenstemmingmet deplaat-
selijke wet- en regelgeving.

• Batterijen mogen niet gedurende lange perioden worden opges-
lagen zonder teworden opgeladen. Het wordt aanbevolen de bat-
terij maandelijks op te laden om de levensduur te verlengen.

• Berg de batterij nooit op als deze sterk ontladen is.

Batterijniveaudisplay

Schakel de stroom in. Het batterijniveaudisplay op de voorste
licht op. Bij vol vermogen branden er 5 lampjes (2 rode, 1 geel,
2 groene). Als de twee rode lampjes knipperen, betekent dit dat
de batterij moet worden opgeladen.

Omdebatterij te verwijderenomhemop te laden, drukt ude rode
knop omlaag omdaarna de batterij aan de buitenkant vast te ne-
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men en deze uit de elektrische rolstoel te verwijderen. Om hem
terug te plaatsen, schuif de batterij in de geleidingsgleuf en duw
hem aan tot u een klik hoort. Dit betekent dat de batterij correct
geplaatst is.

Opgelet:

Verwijder de batterij en laad heméén keer permaand op als u de
rolstoel niet gebruikt (Batterijen van elektrische rolstoelen wor-
den bij voorkeur niet langdurig in de elektrische rolstoel zelf be-
waard).

Lader en opladen

Gebruik alleen de lader die oorspronkelijk bij uw nieuwe eFOLDi
power chair geleverd werd of een vervangende lader die door
SunTech UK Ltd werd geleverd om met uw product te worden
gebruikt. Bij gebruik van een niet-goedgekeurde oplader ver-
valt elke garantie en kan ernstige schade ontstaan aan de bat-
terij en/of uw eFOLDi product. De ladermag niet met en/of voor
andere apparaten worden gebruikt, aangezien schade die hier-
door aan de lader en/of andere apparaten wordt toegebracht,
niet door onze garantie wordt gedekt.

Hetwordt ten zeersteaanbevolende lader alleenophittebestendige
oppervlakken te plaatsen en niet op oppervlakken die tot brand
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kunnen leiden (b.v. tapijt, vloerplanken, hout, laminaat of plastic
werkbladen, enz.) - de lader zal tijdens een normale oplaadcy-
clus opwarmen, net als de batterij.

Laat de batterij niet langer dan 24 uur opladen, aangezien dit de
levensduurendeprestaties vandebatterij zal verminderen.

Ten behoeve van internationale reizigers kan uw goedgekeurde
eFOLDi-oplader met een geschikte reisadapter worden gebruikt
bij een netspanning van 100 tot 240 volt.

Zie onderstaande afbeelding. Steek de oplader in de oplaad-
poort om het opladen te starten.

Bij sommigemodellen kunt u de batterij opladen zonder deze uit
het vak aan de achterkant van de besturingskast te verwijderen,
metbehulpvandeeFOLDi-opladermeteenbijgeleverdeoplaadadapter.
Gebruik GEEN andere kabel dan de 24VDC eFOLDi power chair
laadkabel om op te laden.
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Controles en onderhoud

• Voer de volgende inspecties uit voordat u uw eFOLDi dagelijks ge-
bruikt:

Controleer de correcte bandenspanning en onderhoud deze zon-
der de op elke luchtband aangegevenmaximale bandenspanning
(uitgedrukt in PSI/BAR/kPa) te overschrijden (opm.: de voor- en
achterbanden hebben verschillende bandenspanningen). Zorg er
ookvoordatude juistedrukschaal endeovereenstemmendewaarde
gebruikt op uw pomp/druktester.

• Voer de volgende inspecties wekelijks uit:

Controleer de staat van bevestiging van alle moeren, bouten en
schroeven omer zeker van te zijn dat alle onderdelen goed vastzit-
tenenniet ontbrekenof loszitten. Controleer alleelektrischeaansluitin-
gen. Let erop dat ze goed vastzitten en vrij van corrosie zijn. Elek-
tromagnetische rem-wordt gebruikt als rijrem. De remafstand zou
minder dan 1,5 meter moeten bedragen nadat u de joystick hebt
losgelaten om te stoppen. Bandenspanning - Zie uw banden voor
deze informatie.

• Reiniging en onderhoud:

Het regelmatig reinigen van uw eFOLDi draagt bij tot het behoud
van het uiterlijk en zal zowel de levensduur van het voertuig ver-
lengen als de doorverkoopwaarde ervan verhogen. Metalen en
plastic onderdelen kunnen worden afgeveegd met een vochtige
doek en een mild reinigingsmiddel.

• Laat uw eFOLDi elk jaar regelmatig onderhouden.

Opgelet:
Olie en andere smeermiddelen mogen NIET worden gebruikt op
de volgende onderdelen: Remblokken, remkabel, banden.
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Technische speci�caties

Framemateriaal: Aluminium legering
Afmetingen:
Verpakkingsgrootte (L/B/H): 60x36x92 cm (24x14x36 inch)
Opgevouwen afmetingen (L/B/H): 34x58x92 cm (13x23x36 inch)
Uitgevouwen afmetingen (L/B/H): 96x58x92 cm (38x23x36 inch)
Afmeting voorwielen: 20 cm (8 inch)
Afmeting achterwielen: 30 cm (12 inch)
Zittinghoogte: 48 cm (19 inch)
Gewicht:
Gewicht met batterij: 17 kg (38lbs)
Gewicht zonder batterij: 15 kg( 33lbs)
Prestaties:
Geschikt voor: Verharde oppervlakken en binnenshuis
Snelheid: 6 km/u (4 m/u)
Maximaal draagvermogen: 135 kg (297 lbs)
Maximale hellingsgraad: 1:10 hellingsgraad (6 graden)
Draaicirkel links/rechts: 102cm (40 inch)
Maksimal kantstenshøjde: 4 cm (1.5 inch
Vermogen van de verschillende componenten
Motor: 2 x 200W, 24 VDC
Batterij: 2 x 5.2Ah 24VDC Lithium Ion
Lader ingangsspanning: 110-220VAC 50/60Hz
Lader uitgangsspanning: 29.4VDC 2A
Maximale actieradius: 13 km (8 mijl)
Rem: Elektrische rem
Aan/uit-schakelaar: Aan/uit-knop op joystick
Aantal wielen: 4
Type banden: Vast of pneumatisch

Speci�caties - Power chair - HBLD3-D
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Appendix

SunTech UK Ltd

25OrmsideWay, Holmethrope Industrial Estate, Redhill, Surrey, RH12LW

TEL: +44 (0) 2031435168

MedPath GmbH

Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munich, Germany

Symbolen gebruikt op het label:
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(eFOLDi accessoires)

O�ciële website: www.efoldi.com
E-mail: services@efoldi.com

Facebook: www.facebook.com/efoldi.co.uk

Versie: eFOLDi power chair gebruikershandleiding van 20/09/2022 13:44
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