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INLEDNING
Vi gratulerar till er val av Flexmobil i6,
eldriven rullstol!
Vi vill gärna att se till att du blir nöjd med denna 
Euroflex produkt från Eurovema Mobility AB, 
som är konstruerad och tillverkad i Sverige.
Flexmobil i6:an är byggd för att tillgodose
mycket höga krav på ergonomi, sittkomfort
och funktion.

Läs igenom bruksanvisningen noga för
att kunna tillgodogöra er i6:an
alla möjligheter.

ANVÄNDARE OCH ANVÄNDNING
Flexmobil i6 är en eldriven inomhus rullstol.
Den är avsedd för barn och vuxna med
begränsat rörelseförmåga och kan användas av
brukare, assistent eller båda. Flexmobil i6 kan
fås medolika sittstorlekar som har en mängd
inställings-möjligheter och för att kunna
invididanpassas efter varje behov. Förväntad
produktlivslängd 10 år.

TEST SPECIFIKATION
Flexmobil i6 är CE-märk och uppfyller
tillämpliga krav i lagen 1993:358 (93/42/EEC)
om medicintekniska produkter samt Läkeme-
delsverkets föreskifter om medicintekniska
produkter, LVFS 2013:11. Den uppfyller samt-
liga krav enligt EN 12184:2014
Klass A. 

KONTAKT
Har ni frågor eller behöver hjälp med er
produkt? Kontakta er lokala Hjälpmedelscentral.
Kontaktinformation tillverkare:
Eurovema Mobility AB
Tel: +46 371 390 100
E-post: info@eurovema.se
Baldersvägen 38
SE-332 35 Gislaved
SVERIGE

TILLHÖRANDE DOKUMENTEN

Tillhörande produktdatablad, servicemanual,
installationsanvisningar, säkerhetsnotiser och
eventuella produktåterkallelser finns att läsa
och ladda ner på www.eurovema.se

INTRODUCTION 
We congratulate you to the choice of Flexmobil
i6 as your power wheelchair!
We will ensure that you will be satisfied with this
Euroflex product from product from Eurovema
Mobility AB, constructed and build in Sweden.
Flexmobile i6 is built to meet very high stand-
ards of ergonomics, seating comfort and 
function.

Read the instructions carefully to benefit i6 all 
possibilities.

USERS AND USE
Flexmobile i6 is an electric indoor wheelchair.
It is intended for children and adults with limited
mobility and can be used by the user, assistant
or both. Flexmobil i6 is available with different
seating sizes that have a variety of settings
and are easy to adapt individually for every
need. Expected design life:10 years.

TEST SPECIFICATION
Flexmobile i6 is the CE mark and meet the
requirements of Law 1993: 358 (93/42 / EEC)
on medical devices and the MPA procedure
for such medical devices, LVFS 2013: 11. It
meets all the requirements of EN 12184:2014
Class A.

CONTACT
If you have questions or need help with
your product, please contact the local agent.
Contact information manufacturer:
Eurovema Mobility AB
Tel:+46-371-390100
E-mail: info@eurovema.se
Baldersvägen 38
332 35 GISLAVED
SWEDEN

ASSOCIATED DOCUMENTS

Associated product data sheets, service manual,
installation instructions, safety notices and
possible product recalls are available to read or
download at www.eurovema.se

svenska english
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MONTERING
- Öppna förpackningen och kontrollera att
ingen transportskada har skett.

- Kontrollera även att leveransen stämmer
överrens med beställningen.

- Om stolen levereras med ryggstödet och
armstöden omonterade.

- Tryck in fjäderkulan och för in ryggstolpen (1). 
Drag åt vredet (2) och skruva åt säkerhetsskru-
ven i sidan av ryggstolpe (3, 4).

TRANSPORT
Vid transport av Flexmobil i motorfordon är
det viktigt att bromsarna är inkopplade.
Se avsnitt om “Frikoppling av bromsar”.
Stolen bör spännas fast med spännband.
Särskilda fästöglor finns som standard.
Rullstolen är inte konstruerad för att brukaren
ska sitta i stolen vid transport. Genom
att ta bort ryggstödet, armstödet och benstödet
kan du minska tranportmåtten. Batterierna i
rullstolen är underhållsfria och slutna, typ AGM
och godkända för transport i flygplan. Ytterlig-
are om transport, se sida 34.

Kontrollera före användning att,

-hjulen är fastskruvade.
-alla vreden och skruvar är åtgragna.
-frikopplingsmekanismen för bromsar är
inaktiverad.
-inga kablar sitter i kläm eller är skadade.
-armstöden och ryggstöden är upphöjda och 
tar inte mot kåpan när sitsen är i nedersta läge.
-displayen visar inga felkoder(ej blinkande ljus).
-batteriet är fulladdat.
-styrningen med joystick fungerar åt alla hål.

ASSEMBLY
- Open the packing and check that no
transport damage has occurred.

- Also check that the delivery harmonize
with the order.

- If the chair is delivered with backrest and
armrest not mounted.

- Press in the spring ball and slide in the back 
support pipe as shown in the picture (1). Tighten 
the handle (2) and the safety screw on the side 
of the back support pipe (3, 4).

TRANSPORTATION
When transporting Flexmobil in a motor
vehicle it is important that the brakes are
engaged. See section “Disengagement of
brakes”. The chair should be secured with
tie down straps. Attachment loops are available
as standard.
Sitting in the wheelchair during the transport is
strictly forbidden. Reduce the transport size by
removing the armrest, backrest and the leg rest.
The batteries in the wheelchair are sealed and
maintenance free type AMG and approved for
transport in aircraft’s. Further on transport see
page 34.

Check before use that,

-the wheels are correct bolted.
-all knobs and screws are tightened.
-the freewheel device for the brakes are 
deactivated.
-no cables are pinched or damaged.
-the arm- and backrests are raised and do not
touch the hood seats lowest position.
-the display shows no error codes(no flashing)
-battery is fully charged.
-the joystick steering works in all directions.
-brakes works when you release the joystick.1

2

3

4
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
• Läs igenom bruksanvisningen noga
innan stolen tas i bruk.

• Ladda batterierna snarast när batteriindikatorn
börjar visa rött.

• Lyftpelaren har en arbetscykel 2 on /18 off,
vilket innebär 2 minuters användning följt av 18
minuters vila.

• Elrullstolen är avsedd för att användas i ett
normalt inomhusklimat.

• Iakttag försiktighet vid justering av manuella
sitsvinklingen sittandes i stolen, då det kan
medföra risk för fall ur stolen.

• Upptäcks skador, lösa delar eller förändringar i
stolens funktion ska serviceinstans(hjälpmedelsleve
rantör) genast kontaktas.

• Användning av sitsens olika inställnings-
möjligheter kan påverka rullstolens stabilitet.
Använd dessa endast när rullstolen står på plant
underlag.

• Var noga med att dra åt alla skruvar, vred och
reglage ordentligt efter utförd justering.

•Metall ytor kan bli mycket varma om de utsätts
för solsken eller någon annan extern värmekälla.

• Service, underhåll och anpassningar bör
utföras av utbildad personal, auktoriserade av
Eurovema Mobility AB.

• Endast originaldelar från Eurovema Mobility
ska användas vid reparation.

• Överskrid inte angiven max brukarvikt 150kg.

• Använd endast medföljande original batteriladdare 
för uppladdning av batterier.

• För bibehållen säkerhet använd endast original
fästelement till de löstagbara delar t.ex. Armstöd,
ryggstöd och fotplatta.

• Elrullstolen funktion kan bli störd i starka
elektromagnetiska fält som utstrålas av t.ex.
kraftledningar och i datacentraler. Rullstolen själv
kan störa utrustning baserat på elektromagnetiska 
fält såsom larmsystem i affärer,
automatiska dörrar, etc.

SAFETY
• Carefully read the manual before using the
wheelchair.

• Charge the batteries immediately when
battery indicator shows red.

• The lift motor has a duty cycle of 2 on /18
off meaning 2 minutes use followed by 18
minutes of rest.

• The wheelchair is designed to be used on in
normal indoor climate.

• Be careful when adjusting the manual seat
angle when seated. Could cause a risk of
falling out of the chair.

• Immediately contact service if damages, i.e.
loose parts or change in function of the chair
is discovered.

• Use of the different seat settings can affect
stability of the wheelchair. Use these only
when the wheelchair is on a flat surface.

•Make sure to tighten all screws, knobs and
levers after adjustments.

• Metal surfaces can become very hot if they
have been exposed to sunshine or radiated
heat.

• Service, maintenance and adaptations
should be performed by educated staff,
authorized of Eurovema Mobility AB.

• Use only original parts from Eurovema 
Mobility at repair.

• Do not exceed maximum user weight 150kg.

• Use only original charger for charging of the
batteries.

•For maintaining safety use only original
fasteners to the removable parts i.e. Armrest,
backrest and foot-plate.

•The wheelchairs function may be disturbed in
strong electromagnetic fields radiated by the
e.g. power lines and data centers. The
wheelchair itself can disturb the equipment
based on electromagnetic fields such as alarm
systems in shop, automatic doors, etc.

svenska  english
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Ryggstödskombinationer SittRite, Comfort och 
Barnsits ABC

svenska english
Backrest combinations SittRite, Comfort and 
Childseat ABC
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OVER VIEW
1)  control box
2)  joystick
3)  charger socket
4)  seat
5)  backrest
6)  armrest
7)  seat lift - actuator
8)  automatic fuse
9)  drive wheels
10)  Battery cover
11)  castor
12)  leg support - footplate
13)  parallel bracket
14)  knob

ÖVERSIKT 
1)  manöverbox
2)  joystick
3)  ladduttag
4)  sits
5)  ryggstöd
6)  armstöd
7)  sitslyft - ställdon
8)  automatsäkring
9)  drivhjul
10)  Batteri kåpa
11)  länkhjul
12)  fotstöd - fotplatta
13)  parallellbeslag
14)  vred

svenska english
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ELEKTRONIK
Flexmobil i6 är utrustat med Dynamic DX
styrsystem för att kontrollera kraften från
batterierna ut till motorerna.
Rullstolen och dess elektriska sitsfunktioner
manövreras med hjälp av manöverbox som
finns i två olika utföranden: G90T och SHARK.
Joystick används för att köra rullstolen i den
riktning man önskar. Elektroniken kan
programmeras och anpassas till den enskildes
önskemål, men oftast är original programmet 
tillräckligt. Skulle något fel inträffa med
elektroniken så blinkar status dioden (8).
Genom att räkna antal blink kan man härleda
felet. Se kap. felsökning.

1) on/off
2) val av körprogram
3) batteriindikator
4) display av körprogram/hastighet
5) joystick
6) sitsfunktioner
7) symboler för sitsfunktioner
8) status diod
9) tuta

ELECTRONICS
The Flexmobil i6 is equipped with Dynamic DX
control system to control the power from the
batteries out to the motors.
The wheelchair and it´s power assisted seat
functions can be maneuver by the control box,
available in two different models; G90T och
SHARK.
The joystick is for driving the wheel chair in the
desired direction. The electronics can be
programmed to suit the users needs but usually
the original program is fully sufficient. Should a
fault occurs with the electronics the status LED
(8) will blink. Thru counting the number of blinks
you can deduce the problem. See chap. fault
trace.

1) on/off
2) choice of drive programs
3) battery indicator
4) display for drive programs/speed
5) joystick
6) seat functions
7) symbols for seat functions
8) status LED
9) horn

svenska english

G90A        SHARK

3

3
1

6
2

9

4

7

1

2

9

8

5

6

4

2

8

5



9

RYGGSTÖD - sittdjup
För att justera sittdjupet med ryggstödet
används ratten (1). Justera in önskat sittdjup 
genom att föra ryggstödet framåt eller bakåt. 
För ratten till sitt ursprungsläge för att låsa.

RYGGSTÖD - vinkel
För att justera vinkeln på ryggstödsplattan
används spaken (2). Justera in önskad vinkel
och lås genom att föra tillbaka spaken
till sitt ursprungsläge.

BACK REST - seat depth
To adjust the seat depth move the
back supprt forward or backwards. Loosen the 
knob (1). Adjust the desired seat
depth by moving the back support forward
or backwards. Lock by tighten the knob.

BACK REST - angle
To adjust the angle on the back support,
loosen the lever (2). Adjust to desired angle
and lock by moving the lever back to its
original position.

svenska english
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BACK REST - height
Loosen the security screw with an allen key 
before adjusting the high of the backrest (1). 
Loosen the lever (2) by turning it anticlockwise
½ turn. Adjust to desired height of the back 
support and lock turning the lever clockwise 
½ turn.
After adjustment tighten the security screws. 

svenska english
RYGGSTÖD - höjd
Lossa säkerhetsskruven med insexnyckel 
innan justering av ryggstödshöjd (1). 
Lossa på spaken (2) genom att vrida den
moturs ½ varv. Ställ in önskat höjd på
ryggstödet och vrid spaken medurs ½ varv
för att låsa.
Efter justeringen, skruva åt säkerhetsskruven 
(3, 4).

2
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SITSVINKEL - manuell
Sitsvinkel är möjligt att justera från -14° till +32° 
bakåt. Vrid ratten medurs för att tilta sitsen 
framåt och moturs för bakåt (1). 

Extra stöd för bäckenet

OBS! För rätt stöd för bäckenet och
stabilitet åt bålen rekommerar vi användet
av sitssystem SitRite tillsammans med
höftbälte och ev. lårbenstöd.
Sitsen har ett ergonomiskt inbyggt sittgrop
som motverkar nerglidning och ger optimal
bäckenpositionering. Vilket gör att trycket
förflyttas från bäckenet till låren. Detta ger
lägre tryck för utsatta områden.

SEAT ANGLE - manual
The seat angle is possible to adjust from -14° to 
+32° backward. Turn the knob clockwise to tilt 
the seat forward and counterclockwise for back-
ward (1). 

Additional pelvic support

NOTE! For correct support for the pelvis and 
stability to the torso, we recommend using
seating system SitRite together with hip belt and
possible thigh support.
The has an ergonomic built-in position cushion
that prevents sliding and provides optimal
pelvic positioning. The pressure moves from the 
pelvis to the thighs. This results in lower pres-
sure on vulnerable areas.

svenska english

VARNING KLÄMRISK!
CAUTION PINCH POINT!
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SITSVINKEL - elektrisk
Om stolen är utrustad med elektrisk sitsvin-
kling/
tilt aktiveras denna med manöverboxen.
Tryck på knapp “6” på manöverboxen.
G90T
Välj sitssymbol (7) för sitsvinkling genom
att föra joystick (5) åt sidan till andra symbolen
från vänster sida blinkar.
SHARK
Välj sitssymbol (6). Tryck på sitssymbol (6)
och välj siffran “2”.
För sedan joystick (5) framåt för att vinkla
sitsen framåt, och bakåt för att vinkla sitsen
bakåt. Sitsvinklingen stannar automatiskt
när ändlägena nås. För att återgå till
körläge tryck på knapp (2) så att valt körpro-
gram
syns i display (4).

SEAT ANGLE - power
If the chair is equipped with power assisted
seat tilt it can be activated by the controlbox.
Push button “6”.
G90T
Choose a seat symbol (7) for the seat angle
by moving the joystick (5) to one side to
the second icon from the left side blinks.
SHARK
Choose a seat symbol (6). Press the seat
symbol (6) and select the number “2”.
Move the joystick forward to activate the
seat tilt forward and backwards for backwards.
The seat tilt stops automatically
when the end points is reached. Push button
(2) to get back into drive mode and the
choosed drive program will be visble in the
display (4).

svenska english
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SITSHÖJD
Starta elektroniken på rullstolen genom
att trycka på knapp (1) på manöverboxen.
Tryck sedan på knapp (6).

G90T
Välj sitssymbol “7” och drag joysticken åt
sidan för att välja fjärde symbolen från vänster.
För sitslyft genom att föra joystick (5)
åt sidorna tills symbolen blinkar.

Shark
Siffran “1” lyser på knapp (6). För sedan
joystick (5) framåt för att höja sitsen och
bakåt för att sänka sitsen. Sitslyften stannar
automatiskt när ändlägena nås. För att
återgå till körläge tryck på knapp (2) så att
valt körprogram syns i display (4).

SEAT HEIGHT
Start the electronics of the wheel chair by
pushing button (1) on the control box. Then
push button (6).

G90T
Choose a seat symbol “7” and pull the
joystick to the side to select the fourth
icon from the left. For seat lift thro leaning
the joystick (5) side ways until the symbol
blink.

Shark
The nubmer “1” lights up on button (6).
Move the joystick forward to activate the
seatlift up and backwards down. The seat
lift stops automatically when the end points
is reached. Push button (2) to get back into
drive mode and the choosed drive program.
It will be visble in the display (4).

svenska english

G90A        SHARK
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ARMSTÖD - höjd och bredd
För att justera bredden mellan armstöden
lossas ratten (1). Justera till önskad bredd
och drag åt ratten. Gör likadant på det andra
armstödet. Justera höjden på armstödet
genom att lossa spaken (2). Justera in
önskad höjd och drag åt spaken.

 TILLVAL
ARMSTÖD - fälla bakåt
Om rullstolen är utrustad med fällbara
armstöd så går de att fälla bakåt för att
underlätta sidoförflyttning och detta ger möj-
ligheten att komma nära ett bord till exempel. 
Tryck spaken nedåt i pilens riktning för att
fälla bakåt. För att fälla tillbaka armstödet
lyfts det med handen till upprätt läge där
det låses automatiskt.

ARM REST - height and width
To adjust the width between the arm supports,
loosen the wheel nut (1). Adjust to
desired width and tighten the wheel. Repeat
on the other arm support. And tighten the
wheel nut. To adjust the height of the arm
support, loosen the wheel lever (2). Adjust
to desired height and tighten the wheel
lever.

 OPTION!
ARM REST - fold back
If the chair is equipped with folded armrest then it 
is possible to fold the arm support back
wards to make sideway transfer easier or
to get closer to a table. Push lever in the
direction the arrow shows to fold the arm support
back wards, use your hand to lift it up where its 
locked automatically.

svenska english
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MANÖVERBOX - justering
Manöverboxens läge kan justeras genom
att lossa skruvarna 1, 2 och 3 med insexnyckel
5 mm. Lossa skruv 1 för att justera i
djupled och 2, 3 för att justera manöverboxen
i vinkel och höjd. Justera in önskat läge
och drag åt skruvarna. Manöverboxen kan
även parallell förflyttas åt sidan och bakåt
för att vara ur vägen när man till exempel
vill komma nära ett bord.

CONTROLBOX - Adjustments
The controlbox position can be adjusted by
loosing the screws 1,2 and 3 with allen key
nr 5. Loose screw 1 to adjust in depth and
screw 2 and 3 to adjust angle and height.
Adjust to desired position and tighten
the screws. The controlbox can also be
swinged away when you would like to get
close to a table i.e.

svenska english
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TILLVAL!
NACKSTÖD - justera
Om stolen är utrustad med ett nackstöd då kan 
höjden justeras genom att lossa ratten(1). 
Ställ in rätt höjd och drag åt ratten.

 
 KLÄMRISK! 
När ratten lossas så blir nackstödet löst och 
kan snabbt falla neråt. Iakttag försiktighet vid 
justering!

OPTION!
NECK REST - adjust
If the chair is equipped with a neck support
it can be adjusted by the knob (1) to adjust to de-
sired position. Move the knob back to the original 
position to lock.

 CAUTION PINCH POINT!
When the knob  is opened the neck support will 
come loose and can rapidly fall downwards. Be 
careful when adjusting the neck support!

svenska english
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BENSTÖD - hel fotplatta
Om stolen är utrustad med hel fotplatta
så justeras den i höjd och underbensvinkel
genom att lossa skruvar (1 och 2) med
insexnyckel 5 mm. Justera till önskat läge
och drag åt. För att justera djup och fotplattans
vinkel lossas skruvar (3 och 4).
Ställ in önskat läge och drag åt. Fotplatta
är även uppfällbar för att underlätta vid
förflyttning till och från stolen.

 

LEG REST - single footplate
If the chair is equipped with a single footplate
you can adjust the height and lower
leg length by loosing screw (1 and 2) with
allen key 5 mm. Adjust to desired position
and tighten the screws. To adjust
depth and the angle of the footplate loosen
screws (3 and 4). Adjust to desired position
and tighten the screws. The footplate is
possible to fold up to make it easier to get
in and out of the chair.

svenska english
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BENSTÖD - delade fotplattor
Om stolen är utrustad med delade fotplattor
så justeras dessa i höjd och underbensvinkel
genom att lossa skruvar med
insexnyckel 5 mm. Justera till önskat läge
och drag åt. För att justera djup och fotplattans
vinkel lossas skruvar. Ställ in
önskat läge och drag åt. För att justera fotplat-
tans läge i sidled lossas vred. Justera in
önskat läge och drag åt vredet. Fotplatta är
även uppfällbar för att underlätta vid förflyttning
till och från stolen.

LEG REST - divided footplates
leg rest - divided footplate
If the chair is equipped with divided footplates
is´s adjusted in height and lower leg
angle by loosing screws. Adjust to desired
position and tighten the screws.To adjust
depth and angle of the footplate loosen
screw. Adjust to desired position and tighten
the screws. To adjust the legrest position
sideways loosen the knob. Adjust to
desired position and tighten the knob. The
footplate is possible fold up to make it easir
to get in and out of the chair.

svenska english
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DRIVING
Push the main switch on and place yourself
as comfortable as possible in the chair and let
the arm you should use to control the
wheelchair rest on the armrest so that your
hand can grip the joystick (5) comfortable.
Start the electronics by pushing button (1),
wait a couple of seconds until the battery
indicator (3) has stopped twinkle.

G90T/SHARK
Choose desired drive program (1,2 or 3) with
the buttons (2), where 3 is the fastest. The
more LEDS the faster the wheelchair goes.
Now lean the joystick at the direction you wish
to go and the wheelchair goes there. Release
the joystick and the wheelchair will stopp
immediately. This work chair is designed only for 
indooruse and to climb obstacles of up
to 4 cm. These obstacles should be driven
over the front wheels diagonally or straight to
the obstacle.

 While driving:
• Do not push power on/off button.
• Do not start suddenly drive to opposite direction.

 RISK OF INJURE!
NOTE! Make sure that you have a lot of
free space around the wheelchair when
driving the first time. Practice to drive
backwards, turning and forward at different
speed to get familiar how the wheelchair
behave at different situations. Be careful when
passing obstacles like thresholds or similar.

                            G90A          SHARK
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KÖRNING
Sätt på huvudströmmen och sätt er så
bekvämt som möjligt i stolen och låt den arm
ni ska manövrera rullstolen med vila mot
armstödet så att handen får ett bekvämt grepp
om joystick (5). Starta elektroniken på
rullstolen genom att trycka på knapp (1),
vänta ett par sekunder tills batteriindikatorn (3)
slutat blinka.

G90T/SHARK
Välj önskat körprogram (1, 2 eller 3) med
knapparna (2), där 3 är det snabbaste.
Ju fler gröna lampor desto fortare går stolen.
Luta nu joystick försiktigt åt det håll ni önskar 
åka och rullstolen åker dit. Ju mer joystick lutas 
desto fortare går rullstolen. Släpp joystick och 
rullstolen stannar omedelbart. Denna rullstol är 
avsedd för enbart inomhusbruk och konstru-
erad för att klara hinder på upp till 4 cm. Dessa 
hinder bör köras över med framhjulen
snedda eller vinkelrätt mot hindret.

 Under körning ska du: 
• Inte trycka av/på-knappen. 
• Inte plötsligt börja köra motsatt riktning.

 
 SKADERISK!
OBS! Se till att det finns mycket gott om
plats runt rullstolen vid körning första
gången. Öva på att backa, svänga och köra
på olika hastigheter för att bli bekant med
hur rullstolen uppför sig i olika situationer.
Var försiktig vid passering av hinder som
trösklar och liknande.

svenska english
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DRIVE TRAINING
It is important to learn how the wheelchair
works in various driving situations. Training is
the key to develop your driving skills. But do
not train alone.
- Practice starts. In the beginning it can be
difficult to drive smooth without jolt. Take time
to learn to drive smoothly. It is more comfortable
and the risk to drive on different things
decrease. Try to be soft in the hand / wrist
and support your entire forearm against
the armrest.
- Practice braking so that they become soft.
To make sudden braking is not difficult, just
release the joystick. Learn how long braking dis-
tance your electric wheelchair needs for stopping
smoothly.
- Practice to drive over thresholds. Low
thresholds (5-15mm). Make sure the wheels
are pointed straight at the obstacle and pass it
with caution. High thresholds (15-30mm), you
may have to pass parallel to the obstacle.
- Practice turns on right and left. Notice
how large floor space is needed to swing the
chair a full turn around.
- Practice to back. Drive smoothly and slowly.
Note that the wheelchair reacts in a completely
different way when turning. (Release the joystick
immediately), if you lose control and start
over again. Lean slightly forward when reversing
over a threshold.
- Practice driving in narrow passages. Train
to drive through the doorway from the side and
from the front. Train also backing into tight 
spaces.
- Brake. Move the joystick in the middle position. 
- Emercency stop. Release the joystick. Stop 
distance is approx. 1m at 5km/h.

 Raised seat lift and seat tilt oblique
or back angle
changes the center of gravity and increases the
risk of tipping! Use seat functions only on flat
surfaces and always drive with great caution and
at low speed!
Keep in mind that a surface that slopes sideways
may affect steering of the wheelchair.

KÖRTRÄNING
Det är viktigt att du lär dig hur elrullstolen
fungerar i olika körsituationer. Träningen är
nyckeln till att utveckla dina körkunskaper.
Träna helst inte ensam.
- Öva starter. I början kan det vara svårt att
starta utan ryck. Tar dig tid att lära dig att
köra mjukt. Det är behagligare och risken
för att köra på olika saker minskar. Försök att
vara mjuk i handen/handleden. Stöd hela
underarmen mot armstödet.
- Öva inbromsningar så att de blir mjuka.
Snabba inbromsningar är inte svårt, det är
bara släppa manöverspaket. Lär dig hur lång
bromssträcka din elrullstol behöver innan den
stannar på ett behagligt sätt.
- Öva att köra över trösklar. Låga trösklar (5-
15mm). Se till att hjulen riktade rakt mot hinder
och passera det med försiktighet. Höga trösklar
(15-30mm) måste du kanske snedda över.
- Öva svängar åt höger och vänster. Lägg
märke till hur stort golvutrymme som behövs
för att svänga stolen ett helt varv runt.
- Öva att backa. Kör mjukt och och långsamt.
Lägg märke till att rullstolen reagerar på ett helt
annat sätt när du svänger. Släpp
manöverspaken om du tappar kontrollen över
rullstolen och börja om nytt. Luta dig svagt
framåt när du backar över en tröskel.
- Öva att köra i trånga passager. Träna att
köra genom dörrhål från sidan och rakt
framifrån. Träna också att backa in i trånga
utrymmen.
- Bromsa. Lägg styrspaken i friläge. 
- Nödstopp. Släpp styrspaken. Stoppsträcka 
vid 5km/h = ca.1 m

 Upphöjd sitslyft och snedställt sitslutning
eller ryggslutning förändrar tyngdpunkten och
ökar risken för vältning! Använd sitsfunktioner
endast på plant underlag och kör alltid med
stor försiktighet och låg fart!
Tänk på att underlag som sluttar i sidled, kan
påverka styrningen.

svenska english
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KÖRINSTRUKTIONER
Maximal säker nedförslutning 6°.
 
 Se till att sitslyften är i sitt nedersta läge
innan körning! Vänd inte eller tvärbromsa
rullstolen i ett lutande underlag.

Maximal säker uppförsförslutning  6°.

Maximal säker sidolutning 6°.

Max höjd för en tröskel framåt 40mm
och bakåt 30mm.

DRIVING INSTRUCTION
svenska english

The maximum safe downhill slope 6°.
 
 Make sure the seat lift is in its lowest 
position! Do not turn or brake the wheelchair 
suddenlyon the sloping ground

The maximum safe upphill slope 6°.

The maximum safe lateral slope 6°.

The maximum hight for a treshold when driving
forward 40mm / bakward 30mm.
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FRIKOPPLING AV BROMSAR
För att kunna transportera rullstolen rullande 
med elektroniken avstängd måste man koppla 
ur bromsarna/motorerna. Det gör man genom 
att stänga av elektroniken och ”flytta fram 
den röda spaken som sitter vid chassi benet 
vid det bakre länkhjulet tills spaken låser sig i 
framläge” (1). Nu kan man transportera stolen 
utan att motorerna bromsar. För att återgå till 
körning ”tryck den röda spaken ut ur urtaget” 
och starta elektroniken. 
Om man startar elektroniken när bromsarna är 
urkopplade kommer det att orsaka ett felmed-
delande på manöverboxen. Stäng av elektroni-
ken koppla in bromsarna och starta om stolen, 
så försvinner felmeddelandet. 

 RISK för skador!
OBS! Se till att rullstolen står alltid på plan
mark när bromsarna kopplas ur. Annars
kan rullstolen rulla iväg utan kontroll.

1. Lyft spaken för att frikoppla bromsen.
2. Släpp spaken för att aktivera bromsen.

DISENGAGEMENT OF BRAKES 
To be able to transport the wheelchair without 
using the electronics you need to disengage the 
brakes/motors. This is done by turning of the 
electronics and pushing the red lever placed on 
the chassis leg by the rear castor ”forward until 
it’s locked in forward position” (1). Now you can 
transport the wheelchair without motor brakes. 
To get back into driving you “push the red lever 
out of the slot” and starts the electronics. If you 
start the electronics when the brakes are disen-
gaged it will cause an error code on the control 
box. Turn off the electronics engage the brakes 
and restart the electronics, the error code will 
disappear. 

 RISK for injuries!
NOTE! Make sure that the wheelchair is on
flat ground when disengageing the brakes.
Otherwise the wheelchair can start rolling
away without control.

1. Lyft spaken för att frikoppla bromsen.
2. Släpp spaken för att aktivera bromsen.

svenska english
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AUTOMATSÄKRING
Automatsäkringen är placerad bak på vänster
kåpa på Flexmobil (1). Säkringen löser
ut om något allvarlig elektrisk fel inträffar
på rullstolen. Knappen åker ut ca 8 mm och
ett vitt streck blir synligt. Automatsäkringen 
fungerar även som huvudströmbrytare. Vid 
längre tids förvaring bör säkringen vara i utlöst 
läge.

 
 
 NOTERA!
OBS! När batterierena ska underhållsladdas
måste säkringen vara intryckt! Vid
transport i flygplan krävs oftast att batterierna
ska vara frånkopplade och då kan man
använda automatsäkringen, som ska vara
utlöst, i detta fall.

AUTOMATIC FUSE
The automatic fuse is placed on the rear
cover on Flexmobil (1). The fuse will disengage
if a severe electrical failure occurs on the chair.
The button pops out approx. 8 mm and a white
line becomes visible. The Automatic fuse can be
used as a main-power switch. When the
wheelchair is stored for a longer period the fuse
should be disengaged.

 NOTE!
When the batteries is charged the fuse
must be engaged. For transport in a aeroplane
the batteries usually must be disconnected
and for this you can use the automatic
fuse that should be disengaged.

svenska english
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LADDNING AV BATTERIER
För att erhålla batteriernas fulla prestanda så
länge som möjligt är det viktigt att de laddas
regelbundet, om stolen används dagligen,
måste batterierna laddas dagligen. Avbryt ej
laddningen innan den är färdig. Ladda ej i
trånga oventilerade utrymmen p.g.a. risk för
gasbilding. Vidförvaring bör batterierna laddas
cirka en gång i månaden för att ej tömmas till
den kritiska nivån då laddaren ej längre startar
laddningen. Lämna ej laddningen på långa
perioder utan avbrott då detta ej är bra för
batterierna. 
Batteriindikatorn:
Den sista gula dioden slocknar = max 12min
återstående körtid(ca 700m).
En blinkande röd diod = Rullstolen får ej köras,
utam måste laddas omgående.
 
 OBS! 
Om batterierna är skadade
börall kontakt undvikas med dessa för att 
undvika frätskador. Kontakta snarast behörig
verkstad! Förbrukade batterier bör lämnas
till återvinning/miljöstation.
Använd endast medföljande original batterier
från Eurovema Mobility AB (Yuasa NPC24-
12V 24Ah).

1.Anslut laddkontakten till manöverdosan
på stolen. Den sitter framtill
på manöverdosan. Se bild 1.

2.Anslut laddarens väggkontakt.

3.Kontrollera med hjälp av laddarens
kontrollampor att laddningen startat.
Uppgifter angående laddaren bifogas med
laddaren.

4.När laddning är klar stängs laddaren av 
eller väggkontakten dras ur och därefter 
laddkontakten i.

CHARGING OF BATTERIES
To keep the full power of the batteries as
long as possible it is important to charge
them regularly. Charge daily, if used
daily. Neverstop the charging until its
completed. Do not charge in confined unventi-
lated
areas due risk of gas formation. When
stored the batteries should be charged once a
month to prevent them to go under thecritical
level when the charger cannot start. Do
not leave the recharging on for long continuous
periods as this is not good for the batteries.
Battery indicator:
The last yellow diode goes down = max
12min remaining driving time(approx. 700m)
One blinking red diode = No driving,
batteries must be charged immediately.

 NOTE!
If the batteries are damaged or leak, all
contact with these should be avoided to
prevent corrosive injuries. Contact an
authorized workshop as soon as possible!
Used batteries should be handed in for recycling.
Use only original batteries from Eurovema
Mobility AB (Yuasa NPC24-12V 24Ah).

1. Connect the charger plug to the con
trol box on the chair. Located in the
front of the controlbox. See picture.

2. Connect the charger to the wall socket.

3. Check on the charger’s indicator
lamps that recharging has started.
Information on the charger is sup
plied with the charger.

4. When recharging has been completed, 
switch off the charger or remove the plug from 
the wall socket and then the charger plug from 
the control box.
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Eurovema Mobility AB
Flexmobil i6 Forma
.

98kg

 


GARANTI
Vi lämnar 2 års garanti på våra produkter
för tillverkningsfel/skada. Undantag för
klädsel, hjul och batterier där vi lämnar 1
års garanti. Normalt slitage ligger inte till
grund för godkänd garanti. Vi rekommenderar
våra kunder att använda produkten i
enlighet med bruksanvisningen.

SERVICE
Om rullstolen används mycket d.v.s. varje
dag bör den lämnas in på service för översyn
en gång per år. Detta för att kontrollera
att funktionen och säkerheten på rullstolen
bibehålls under hela dess livslängd. Vid
behov av service kontaktas i första hand
den lokala Hjälpmedelscentralen.

CE - märkning
Denna produkt är CE – märkt enligt direktiv
93/42/EEC. CE märket finns på etiketten.
Provad och godkänd 31 maj 2016 enligt
standard EN 12184:2014. Brandtestad enligt
EN 1021 1,2:2014 (Klädsel: Cigarett och
tändsticka eld).

WARRANTY
We give a 2 year warranty on our products
for fabrication fault/damage. Exceptions
are fabric, wheels and batteries where we
give 1 year warranty. A normal wear and
tear is not accepted as a warranty. We urge
our customers to use the products according
to the manual

SERVICE
If the wheel chair is used frequently, i.e.
every day, it ought to have service once
a year. This to control that the function
and security of the wheel chair is kept
through all its lifetime. If service is
needed contact primarily your local
dealer.

CE - label
This product has the CE – mark according to
the directive 93/42/EEC. The CE mark is on the
label. Tested and approved 31. May 2016
according to standard EN12184:2014. Fire
tested according to EN 1021 1,2:2014
(Uppholstery: Cigarette and match flame).
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Tillverkningsetiketten finns att läsa
på baksidan av pelare.
1. Tillverkare 

2. Artikel Namn + sitsystem(Forma) 

3. Artikel Nr   

4. Serie nr och tillverkningsdatum(21/01/2016) 

5. Klass II Bruksföremål 

6. Arbetscykeln

7. TIPX4 = Kapslingsklassning  

8. Input Ström Laddare  

9. Inomhusbruk(Hus symbol)                           

10. Läs Instruktioner                             

11. Elrullstol Vikt                               

12. Återvinning                                   

13. CE Märkning                                  

14. StreckKod                                 
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Manufacturing label is located on the 
back of lifting columns.
1. Manufacture 

2. Article + Seatingsystem   

3. Article Number 

4. Serial Number 

5. Class II Equipment          

6. Duty Cycle 

7. IP Code 

8. Input Power Charger 

9. Indoor Use     

10. Read Instruktions 

11. Weight Chair  

12. Recycle 

13. CE Marking 
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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Du får större glädje av din elrullstol om den
sköts rätt. Batterierna måste laddas, stolen
måste tvättas och torkas av, däcken måste
kontrolleras regelbundet och jämna mellanrum
kan elrullstolen behöva en droppe olja i
sittslederna för att inte kärva ihop. För gärna
Servicejournal!

LADDNING:
Stäng huvudströmbrytaren innan ladding.
Ladda batteriet varje dag, om du använder
rullstolen dagligen och koppla bort laddaren
när batterierna är färdigladdade. Ladda inte i
våtutrymmena t.ex. duschrummet eller i trånga
oventilerade utrymmena.

RENGÖRING:
Torka av rullstolens ytor med en lätt fuktad
trasa med ett milt regöringsmedel,
t.ex. diskmedel. Stolen placeras på plant
underlag under torkning. Sitsens klädsel
kan rengöras med de medel som finns på
marknaden för klädseltvätt/möbeltvätt.
Överdragskläd-sel kan maskintvättas i 60
grader.

 Använd aldrig högtryckstvätt vid   
 rengöring.

FUNKTION:
Kontrollera dagligen att elrullstolen stannar
automatiskt när du släpper manöverspaken.
Upptäcks lösa skruvar eller glapp i någon
del av stolen eller förändrade köregenskaper
skall detta omedelbart åtgärdas då det
kan påverka säkerheten. Kontakta alltid
Hjälpmedelscentralen eller tillverkaren när
du behöver reparera elrullstolen. Var också
noga med att alltid dra åt vred eller skruvar
efter utförda sitsjusteringar.

FÖRVARING:
Om rullstolen ska förvaras under en längre
period utan att användas (en månad eller
mer) bör den förvaras i ett rent, fuktfritt
rumstempererat utrymme. Batterierna bör
laddas ca. en gång i månaden för att ej
tömmas till den kritiska nivån då laddaren
ej längre startar laddningen.

SERVICE AND MAINTENANCE
You get more joy out of your power wheelchair if
it is served correctly. The batteries must be
charged, the seat must be washed and wiped,
the tires must be checked regularly and
periodically the wheelchair may need have a
drop of oil in their joints to not seize up. Keep
Service Journal!

CHARGE:
Turn off the main switch before charging.
Charge the battery every day, if you use the
wheelchair daily and unplug the charger when
the batteries are fully charged. Do not charge in
wet areas such as shower room or in confined,
unventilated areas.

CLEANING:
Wipe the surface of the wheelchair with
a damp cloth with a mild detergent. Place
the chair on plain surface for drying. The
upholstery can be cleaned with any existing
brands on the market. Covers can be
mashined washed in 60 degrees Celsius.

 Never use the high-pressure washer for
 cleaning.

FUNCTION:
If loose screws or loose parts is discovered
somewhere on the wheelchair or a change
in drive characteristic, immediate repair
should take place when this could affect
safety. Contact your local agent or the
manufacturer for help and questions.
Be sure to tighten all screws and knobs
after seat adjustments.

STORAGE:
If the wheelchair should be unused for a
longer period ( a month or more) it should
be stored in a clean, dampfree room tempered
space. The batteries should be
charged once a month to prevent them to
go under the critical level when the charger
cannot start.
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BYTE AV BATTERI
1. Stäng av huvudbrytaren.
2. Dra och lyft av skyddskåpan.
3. Lossa båda spännbanden.
4. Dra loss alla kabelkontakter.
5. Lyft av skyddslocket.
6. Följ kopplingschemat som finns påklistrat i 
insidan av skyddskåpan noga! 
Börja alltid att skruva bort minuskabeln (-) från 
minuspolen. Vid påmontering börja alltid med 
rödmärkta pluskabeln (+). Kablar till batterier 
bör ej blandas med varandra. De är märkta +1, 
+2, -1 och -2.
7. Skruva sedan bort pluskabeln (+) från plus-
polen (+). Vid påmontering börja alltid med 
pluskabeln (+).
8. Ta bort gamla batteriet och byt in en ny.

Montera i omvänd ordning förutom plus- 
och minuskabeln.

Följ alltid nedanstående säkerhetsrutiner.
• Använd skyddsglasögon och handskar.
• Kortslut aldrig batteriet. Bär inte heller   
 aldrig halsband, armband eller ringar av   
 metall som kan komma kontakt med   
 batteripoler och korssluta batteriet. 

BATTERY REPLACEMENT
1. Turn off the main switch.
2. Pull and lift the cover.
3. Loosen both straps.
4. Disconnect all cable connectors.
5. Lift the protective cover.
6. Follow the wiring diagram is pasted on the
inside of the battery cover!
Always start unscrewing the minus (-) cable
from the negative terminal. When
reassembling always start with the red marked
positive cable (+). Cables for the batteries
should not be mixed with each other. They are
marked +1, +2, -1 and -2.
7. Now unscrew the positive cable (+) the plus
(+) terminal. When reassembling always start
with the positive cable (+).
8. Remove the old battery and replace the
new one.
Assemble in reverse order except the plus
and the negative lead.
Always observe the following safety procedures
• Use protective glasses and gloves.
• Never short circuit the battery. Carry neither
never necklaces, bracelets or rings of metal
that may come in contact with battery
terminals and may cross-circuit the battery.

svenska english
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BYTE AV LÄNKHJUL
1. Lägg en träkloss under länkarmen.
2. Lossa hjulbulten med hjälp av en 13mm
lednyckel och 5mm insex nyckel.
3. Ta bort bulten och låsmuttern.
4. Byt ut länkhjul och montera på bult och 
mutter.
5. Skruva åt bulten och låsmuttern.

BYTE AV HJULGAFFEL
Lyft upp plast skyddet. Skruva loss 5mm
insex skruven samtidigt du håller fast
muttern på undersidan med 17 mm led
nyckeln. Montera en ny gaffel och skruva
fast den.

svenska english
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CHANGE OF CASTOR
1. Place a wooden block under the wheel arm.
2. Loosen the wheel bolt with 13mm key and 5mm
allen key.
3. Remove the bolt and lock nut.
4. Replace the castor wheel and mount the nut
and bolt.
5. Tighten the bolt and lock nut.

MOUNTING AND DEMOUNTING FORK
Remove the cap. Unscrew the 5mm allen screw
with the allen key and 17mm spanner. Mount the
new fork and fasten the screw.
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BYTE AV DRIVHJUL
1. Lägg en träkloss under en aning upphöjda  
 chassin och se till att den ligger stabilt.
2.Värm upp bultarna lite med hjälp av   
 luftvärmepistol och lossa bulten med en  
 3mm insexnyckel.
3. Ta bort hjulen och montera ett nytt hjul. 
 Lägg lite gänglim(t.ex. Loctite 243) i gäng- 
 orna innan du dra åt bultarna.

svenska english

REPLACING OF THE DRIVE WHEEL
1. Place a wooden block under the slightly
 raised chassis and ensure that it is stable.
2 Heat up the bolts little by using heat air pistol
 and loosen the bolts with a allen head 3mm  
 key.
3. Remove the wheels and fit a new wheel.
 Apply some threadglue (eg. Loctite 243) in  
 the threads before tightening the bolts.
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Tekniska Fakta Fakta / Data Tecnical Data
klass klass A / class A class
testat standard SS-EN 12184:2014 tested standard
test datum 2016.05.31 test date
chassi Flexmobil i6 chassis
max. brukar vikt 150 kg max. user weight
drivning centralhjul / center wheel drive
längd 800 mm length
längd inkl. fotplatta 990 mm length incl. footplate
bred 575 mm width
vikt 97 kg weight
körsträcka, fulladdat 15 km driving distance, charged
max. hastighet 4,7 km/h top speed
bromssträcka, framåt 0,5 m braking distance, forward
bromssträcka, bakåt 0,6 m braking distance, reverse
vändutrymme 180° 900 mm turning space 180°
markfrigång 40 mm ground clearance
hindertagning, framåt 40 mm obstacle climbing, forward
hindertagning, bakåt 30 mm obstacle climbing, backward
max. nerkörningshöjd 50 mm max. height for safe descend
Statisk stabilitet F / B / S 6° / 6° / 6° static stability F / B / S
dynamisk stabilitet, uppför 3° dynamic stability, up
dynamisk stabilitet, neråt 3° dynamic stability, down
dynamisk stabilitet, sidled 3° dynamic stability lateral
drivhjul 2,8”/2,5”-4” NHS drive wheels
länkhjul 125 mm castors
max. körtid 8,5 h max. driving time
batteri 2x12V-25Ah Yuasa AMG battery
laddningstid 6-8 timmar / hours charging time
laddare ECB-401 Easy Buddy 4A charger
styrsystem Dynamic DX  eller/or PG control system

sitshöjd – kort pelare 42 – 67 cm* seat height-low pillar
sits storlekar, bred x djup, cm 40x40, 40x45, 45x45, 45x50, 50x50 seat sizes, wide x depth, cm
sitshöjd-hög pelare 50-90 cm sitshöjd-hög pelare
sitsstorlekar barn bred x djup, cm 29x32, 32x36, 36x40, 40x40, 40x45 seat sizes kid, wide x depth, cm
sitsbredd, mellan armstöd 36-54 cm seat, width between armrest
sitsdjup 29 – 54 cm seat depth
sitstilt, framåt – bakåt  -14 - +32° seat tilt, forwards-backwards
ryggstöd, barn storlek bred x höjd, 
cm

37x43, 47x47 cm backrest kid wide x high, cm

ryggstöd, barn el/manuell vinkling -8° - +32° back rest, kid electric/manual adj.
ryggstöd, storlek bred x höjd, cm 30x37, 37x43 cm  backrest kid,  wide x high, cm
nackstöd, storlek 25 x 8 cm neck rest, size
armstöd höjd justering   0-30 cm armrest height adjusting
armstödsplatta, storlek 31 x 8 cm armrest plate, size
klädsel, färg svart / black   upholstery colour
transport höjd låg / hög pelare 420 mm / 525 mm transport height low / high pillar
*steglös + 50 mm sitsdyna *adjustable + 50 mm seat cushion
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svenska

FELSÖKNING
Problem? Åtgärd!
Rullstolen startar inte?  
Automatsäkringen är utlöst?
Batterierna är urladdade?
Glapp i kablar?

Kontrollera automatsäkringen - se manualen!
Ladda batterierna - se manualen!
Kontakta Hjälpmedelscentralen!

Batterierna tar inte emot laddning?
Automatsäkringen är utlöst?
Batterierna är helt urladdade?
Laddaren är trasig?

Kontrollera automatsäkringen - se manualen!
Kontakta Hjälpmedelscentralen!
Kontakta Hjälpmedelscentralen!

Batteriindikatorn sjunker snabbt trots nyladdade batterier?
Batterier börjar bli dåliga?
Fel i elektroniken?

Kontakta Hjälpmedelscentralen!
Kontakta Hjälpmedelscentralen!

Statusdioden blinkar på manöverboxen?
Elektroniken har startats när stolen har frikopplade bromsar?
Något fel har uppstått på rullstolen?

Stäng av och koppla in bromsarna - se manualen!
Kontakta Hjälpmedelscentralen!

Rullstolen går långsamt?
Är rätt körprogram valt? Välj ett snabbare körprogram - se manualen!
Rullstolen orkar inte köra eller svänga över hinder?
Ett för långsamt körprogram har valts? Välj ett snabbare körprogram - se manualen!

english

FAULT TRACE
Problem? Action!
The wheelchair doesn´t start?
The automatic fuse is released?
The batteries is discharged?
Loose cables?

Check the fuse - see the manual.
Charge the batteries!
Contact service!

The batteris can not be charged?
The automatic fuse is released?
The  batteries is totally discharged?
The charger is brooken?

Check the fuse - see the manual
Contact service!
Contact service!

Battery indicator drops quickly despite charged batteries?
The batterier starts getting bad?
Error in the electronics?

Contact service!
Contact service!

The status LED is blinking on the controlbox?
Electronics has been started when brakes are disengaged?
An electric fault has occured on the wheelchair?

Turn off and engage the brakes- see the manual!
Contact service!

The wheelchair is running slow?
Is the right drivprogram selcted? Select a quicker driveprogram- see the manual!
The wheelchair don´t manage to climb obsticles?
A too slow driveprogram is selected? Select a quicker driveprogram- see the manual!
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TRANSPORT TRANSPORT
Vid transport av Flexmobil i6 i motorfordon 
är det viktigt att bromsarna är inkopplade. Se 
avsnitt om “Frikoppling av bromsar”. Stolen 
bör spännas fast med spännband. Som till-
behör finns särskilda fästöglor att montera på 
rullstolen fästa banden i. 
Rullstolen är inte konstruerad för att brukaren 
ska sitta i stolen vid transport.
Genom att ta bort ryggstöd, armstöd och ben-
stöd kan minska tranportmåtten.
Batterierna i rullstolen är slutna och av typen 
GEL/AMG och godkända för transport i flyg-
plan.

                      

When transporting Miniflex or Flexmobil in a 
motor vehicle it is important that the brakes 
are engaged. Se section “Disengagement of 
brakes”. The chair should be secured with tie 
down straps. 
Special brackets to be mounted on the chair are 
available as accessories. 
The wheelchair is not designed for transport 
with the user seated in the chair.
You can reduce the transport size by removing 
the armrest, backrest and the legrest.
The batteries in the wheelchair are maintenance 
free and of the type GEL/AMG and approved for 
transport in aircrafts.

Minsta transport mått: Smallest transport size:         
Flexmobil 
i6 Standard

Flexmobil 
i6 Padda

Flexmobil 
i6 Standard

Flexmobil 
i6 Padda

Längd 80 cm 80 cm Length 80 cm 80 cm
Bredd 58 cm 58 cm Width 58 cm 58 cm
Höjd 52 cm 44 cm Height 52 cm 44 cm
Vikt 97 kg 97 kg Weight 97 kg 97 kg

Lyft- och
fästpunkter

Lift and securement
points

-ryggstöd   5 kg 
-armstöd   2 kg
-sits    9 kg 
-fotplatta   3 kg 

-back rest 5 kg 
-arm rest 2 kg 
-seat  9 kg 
-foot rest 3 kg 

Fäst på båda 
sidor!

Hook on both
sides!
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Instruktioner för överföring av den
rullstolsburne
- Förberedd väl vart brukaren kommer att
överföras till.
- Fråga om brukaren kan hjälpa till och
berätta tydligt allt du kommer att göra, även
under proceduren.
- Vid överföring till en rullstol, sänk ner
armstödet, ta bort eller vänd bakåt för att
undvika kontakt eller skada.
- Ta bort eller sväng bort fotstödet för att
förhindra att fötterna fastnar i när du utför
överföringen.
- Placera rullstolen på samma höjd för att
underlätta en säker överföring av en brukare.
- Beroende på överföringsmetod, att ha
rullstolen parallellt med överföringspunkten
kan möjliggöra en mer säker och lättare
rullstolsöverföring.
- Se till att bromsarna är aktiverade och att
rullstolen ligger stabilt.

Utför en person rullstols överföring
-Se till att brukaren har ett gåbält eller
överföringsband.
- Stå så nära brukaren som möjligt. Var noga
med fotfästet.
- Riktiga skor rekommenderas. Sandaler eller
tofflor ger inte stöd för en säker överföring.
- Hjälp brukaren att häva sig fram till
framkanten på rullstolen.
- Se till att brukarens båda fötter är under
dennes kropp.

Bild 1. Lyft i bältet samtidigt som brukaren
lutar sig framåt och reser upp sig.

Bild 2. Håll brukarens svagare knä mellan
dina egna knän för att hjälpa denne sakta
komma ner på rullstolen.
- Postionera patienten i ett stabilt sittläge och
skruva fast armstödet.

svenska english

Instructions for transfer of the the 
wheelchair user
- Prepare where the user will be transferring to.
- Ask if the user can help and tell him or her 
whatyou will do even during the transfer.
- When transferring to a wheelchair, be sure to 
have armrest removed or flipped backwards to 
avoid contact or injury.
- Remove the footrest, or swing away to 
prevent feet from becoming tangled when per-
forming the wheelchair transfer.
- Position the wheelchair either at the same 
height or slightly lower to assist in a safe and 
proper wheelchair transfer.
- Depending on transfer method, having the 
wheelchair parallel to transfer point may also 
allow for a more safe and easy wheelchair 
transfer.
- Ensure the brakes are activated and the 
wheelchair is stable.

Perform the one person wheelchair 
transfer
- Ensure the user is utilizing a gait or transfer belt
- Stand as close to the user as possible. Be 
sure footing is as stable as possible.
- Proper shoes is also recommended as san-
dals or flats do not provide support for a safe 
wheelchair transfer.
- Assist the user in nearing the edge of the 
wheelchair.
- Be sure the users feet are under his or her 
body.

Picture 1. Lift on the belt while the user is
leaning slightly forward and rises her/him up.

Picture 2. Keep the users weaker knee in be-
tween your own to assist and to slowly sit onto 
wheelchair.
- Securely position the patient on the chair and 
replace the armrest.

1       2
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Källsorteringsanvisning
Vi hoppas att du har märkt, att nya
Flexmobil i6:n består av färre delar och
mer metall i stället för plast. Metaller kan
återanvändas och detta hjälper oss i sin
tur att hålla vår miljön mindre förenad och
rent. Detta var vår avsikt när vi började
designa denna nya miljövänliga elrullstol.
Om du vill hjälpa oss att nå detta mål, ber
vi dig att se till att den hamnar på
återvinning efter brukandet.

Korrekt bortskaffande av denna produkt

Produkten måste demonteras, källsorteras 
och lämnas in till återvinning enligt nationella 
ochlokala återvinningsregler eller föreskrifter. 

Sorteringsanvisning 

1. Metaller
Chassi, hjulgafflar, sittskryss, lyftpelare,
armstödsfäste, ryggstödsfäste, joystick
hållare, benstödsfäste, nackstödsfäste,
elektronikplåt, frikopplingspedal, kullager,
axeltapp, vajer, hylsor, brickor, bultar,
skruvar.

2. Brännbart
Alla tygöverdrag, skumplast delar,fotplattor,
armstödsplattor, gummihjul, plastvred,
plastknobbar, dämpare, batterikåpa,
kabellås, spännband, packningar.

3. Trä
Ryggstödsplatta och sitsplatta.

4. Elektronik
Ställdon, manövreringsdosa, clamsmodul,
powermodul, drivmotorer, lyftmotor, 
drifttidsmätare, kablage, automatsäkring

5. Farligt avfall
Batteri

svenska english
Recycling instructions
We hope you have noticed, that the new
Flexmobile i6 is made of fewer parts and
with plenty of metal, instead of plastics.
Metal is easy to recycle and helps us
keep our environment clean. This was
our goal when we started to design this
new Eco-friendly wheelchair. 
If you want to help us to achieve this goal,
you must ensure that it ends up in recycling.

The proper disposal of the product

The product and its materials must be dis-
mantled, sorted and handed in for recycling 
according to national or local regulations and 
practices.

Sorting guidelines

1. Metals
Chassis, wheel forks, seat cross, lifting
column, armrests bracket, joystick
bracket, legrests bracket, neckrest
bracket, backrest bracket, electronic
plate, freewheel pedal, shafts, bearing,
wire, spacer, washers, bolts, screws, nuts.

2. Combustible
All fabric covers, foam parts, rubber
wheels, knobs, dampers, battery cover,
cable lock, straps, seals.

3. Wood
Seat plate, backrest plate.

4. Electronics
Actuators, clams module, power module,
maneuverings box, drive motors, lift
motor, automatic fuse, hour meter, cables.

5. Dangerous waste
Battery
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svenska english

Reservdelslista Artikel nr / Article No Part list
1) Pelarcentrum SW-01965 1) Pillar center
2) Länkarm bak hö SW-02014 2) Arm rear R
3) Länkarm bak vä SW-02012 3) Arm rear L
4) Länkarm fram hö SW-02011 4) Arm front R
5) Länkarm fram vä SW-02009 5) Arm front L
6) Ledbussning SW-01900 6) Lead bushing
7) Frikopplingspedal SW-01901 7) Freewheel pedal
8) Batterikåpa 669002-9000 8) Battery cover
9) Elektronikplåt SW-01899 9) Electronic plate
10) Axeltapp 669001-11 10) Shaft
11) Hjulgaffel SW-01898 11) Wheel fork
12) Mutter M12x1,25 7M6M-M12x1,25 12) Nut M12x1,25
13) Fram/Bakhjul 125mm 769002-7000 13) Front/rear-wheel 125
14) Förs.skruv M8x16 7F6S-8x16 14) Countersunk M8x16
15) Förs.skruv M8x55 7F6S-8x55 15) Countersunk M8x55
16) Skruv med fläns M6x16 7MC6SF-6x16 16) Screw flange M6x16
17) Insexskruv låg M8x65 7MLC6S-8x60 17) Allen screw low M8x65
18) Skruv M8x45 7MLC6S-8x45 18) Screw M8x45
19) Nitbricka M6x16 7NB-6x16 19) Rivet washer M6x16
20) Planbricka M8x16-20 7BRB-8,4x16 20) Plan washer M8x16-20
21) Stålnit 8x30 7KN-8x30 21) Steel rivet 8x30
22) Skruv svart M8x40 7K6S-8x40 22) Screw black M8x40
23) Skruv fzn M6x10 7K6S-6x10R 23) Screw Zn M6x10
24) Nitbricka M8x20-25 7NB-8x25 24) Rivet washer M8x20-25
25) Ratt M6x20 7RATT-M6x20 25) Knob M6x20
26) Dämpare 40x13x30 769002-1000 26) Damper 40x13x30
27) Vib.dämpare 40x30xM8 7VIBRA-40x30 27) Vib.damper 40x30xM8
28) Clams modul 7DX-CLAM 28) Clams modul
29) Power modul 7DXZ-PMA70 29) Power modul
30) Automatsäkring 7AFUSE-20A 30) Automatic fuse
31) Batteri 7YAZ4-12 31) Battery
32) Lyftpelare 669002-8000 32) Lifting column
33) Drifttidsmätare 7DRITTIDSM 33) Operating hour meter
34) Tätningshatt huvudbrytare 34) Seal main switch
35) Frontkåpa plåt SW-02016 35) Front plate
36) Distanshylsa SW-00878 36) Spacer
37) Gummidämpare SW-02007 37) Rubber damper
38) M8 låsmutter 7LOCKNING-M8L 38) M8 lock nut
39) Kullager 7K6001-2Z 39) Bearing
40) Spännband 7BB-1500 40) Strap
41) Skruv pelare torx 8x60 7WN1543-8x60 41) Screw columns torx 8x60
42) Ändavslutare 32x28 7SFL+32 42) End plug 32x28
43) Starlock 8mm 76671-8 43) Starlock 8mm
44) Drivmotor 269102-1103H/V 44) Drive motor
45) Vajerfäste 669201-1001 45) Wire shaft
46) Drivhjul 269003-1110 46) Drive wheel
47) Vajer 669201-1800 47) Wire
48) Skruv M4x8 7MRX-4x8 48) Screw M4x8
49) Bricka 7FBB-4,1x7,6 49) Washer
50) Skruv M5x20H 50 ) Screw M5x20H
51) Kabel lyftpelare 669002-8100 51) Cable for lifting column
52) Kabellås 669002-8200 52) Cable lock
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Tillbehör vuxen / junior Accessories adult / kids Artikel no. / 
Article No.

Euroflex Flexmobil i6, Forma låg Euroflex Flexmobil i6, Forma low 665-77200
Euroflex Flexmobil i6, Forma hög Euroflex Flexmobil i6, Forma high 665-77300
Euroflex Flexmobil i6, SitRite låg Euroflex Flexmobil i6, SitRite low   665-77400
Euroflex Flexmobil i6, SitRite hög Euroflex Flexmobil i6, SitRite low  665-77500
Chassi Flexmobil i6, G90T, låg Chassis Flexmobil i6, G90T, low 269111-1001
Chassi Flexmobil i6, G90T, hög Chassis Flexmobil i6, G90T, high 269111-1000
Chassi Flexmobil i6, Shark, låg Chassis Flexmobil i6, Shark, low 269112-1001
Chassi Flexmobil i6, Shark, hög  Chassis Flexmobil i6, Shark, high 269112-1000
Sittkryss Pelare Vuxen med vev komplett Seat-cross Pillar adult crank compl. 269001-3000
Sittkryss Pelare Vuxen med el-tilt komplett Seat-cross Pillar adult el. compl. 269002-3000
Sittkryss Pelare Barn med vev komplett Seat-cross Pillar kid crank compl. 279001-3000
Sittkryss Pelare Barn med el-tilt komplett Seat-cross Pillar kid el. compl. 279002-3000
Multirygg manuell justering Multiback, man. Adjustning 227001-6000
Multirygg elektrisk ställdon 24V Multiback, electrical actuator 24V 227002-6000
Euroflex ABC SiRite 29*32, rygg, gas Euroflex ABC SiRite 29*32, back, gas 741-29RS
Euroflex ABC SiRite 32*36, rygg, gas Euroflex ABC SiRite 32*36, back, gas 741-32RS
Euroflex ABC SiRite 36*40, rygg, gas Euroflex ABC SiRite 36*40, back, gas 741-36RS
Euroflex ABC SiRite 29*32, rygg, el Euroflex ABC SiRite 29*32, back, el 791-29RS
Euroflex ABC SiRite 32*36, rygg, el Euroflex ABC SiRite 32*36, back, el 791-32RS
Euroflex ABC SiRite 36*40, rygg, el Euroflex ABC SiRite 36*40, back, el 791-36RS
Euroflex ABC nackstöd justerbar Euroflex ABC neckrest adjustable 804000-2010B
Euroflex SitRite sits 40*40 Euroflex SitRite seat 40*40 624520-4040
Euroflex SitRite sits 40*45 Euroflex SitRite seat 40*45 624520-4045
Euroflex SitRite sits 45*45 Euroflex SitRite seat 45*45 624520-4545      
Euroflex SitRite sits 45*50 Euroflex SitRite seat 45*50 624520-4550     
Euroflex SitRite sits 50*50 Euroflex SitRite seat 50*50 624520-5050
Euroflex SitRite rygg 30*37 Euroflex SitRite back 30*37 224575-2732
Euroflex SitRite rygg 37*43 Euroflex SitRite back 37*43 224526-3640
Euroflex SitRite rygg 42*45 Euroflex SitRite back 42*45 224526-4245
Euroflex SitRite rygg 47*47 Euroflex SitRite back 47*47 224526-4550
Euroflex SitRite nackstöd, kompl. Euroflex SitRite neckrest, compl 80400-2010
Euroflex SitRite nackstöd, bred.just Euroflex SitRite neckrest, width adj. 80400-2015
Euroflex SitRite nackstöd, comf. kompl. Euroflex SitRite neckrest, comf. compl. 80400-2020
Euroflex Forma sits 40*40 Euroflex Forma seat 40*40 800100-4040
Euroflex Forma sits 40*45 Euroflex Forma seat 40*45 800100-4045
Euroflex Forma sits 45*45 Euroflex Forma seat 45*45 800100-4545
Euroflex Forma sits 45*50 Euroflex Forma seat 45*50 800100-5050
Euroflex Forma rygg, bas komplett Euroflex Forma back, basic compl. 231030-3030
Euroflex Forma rygg, aktiv komplett Euroflex Forma back, activ compl. 805000-2001
Euroflex Forma rygg, comf. kompl. Euroflex Forma back, comf. compl. 806000-2001
Euroflex Forma nackstöd, komplett  Euroflex Forma neckrest, compl. 804000-2011
Euroflex Forma aktiv, nackstöd kompl. Euroflex Forma activ, neckrest compl. 804000-2013
4-punktsmidjebälte, arbetsstol 4 Point waistbelt, workingchair 624070-4400
4-punktsbälte, modell H-sele 4 Point belt, model H 624001-4100
Höftbälte vuxen, svart mjuk komplett Hipbelt adult, black soft compl. 224047-4400
Plansits_cm_cm Flat seat_cm_cm 624000-3000
Grenkil/Bendelare SitRite, svart Legdivider SitRite, black 224075-4800
Bålstöd ABC, Vuxen Hö Trunk-support ABC, Adult R 274147-4600H
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svenska english

Tillbehör vuxen / junior Accessories adult / kids Artikel no. / 
Article No.

Bålstöd ABC, Vuxen Vä Trunk-support ABC, Adult L 274147-4600V
Bålstöd förstärkt. Par SitRite  Trunk-support reinforced, pair SitRite 624001-4700
Sidostöd Hö 24 cm, svart Forma Side-support R 24 cm 800100-1001
Sidostöd Vä 24 cm, svart Forma Side-support L 24 cm  800100-2001
Nacköverdrag komfort för SitRite Neckrest cover comfort for SitRit 80400-2020
Fotplatta hel justerbar Footplate adj. joint/plate 224001-2019
Benstöd-adapter Etac, höger Adapter for Leg-support Etac, R 224001-2104H
Benstöd-adapter Etac, vänster Adapter for Leg-support Etac, L 224001-2104V
Benstöd Etac, höger komplett Leg-support Etac, R compl. 224001-2300H
Benstöd Etac, vänster komplett Leg-support Etac, L compl. 224001-2300V
Benstöd Etac, inkl. Vadplatta höger Leg-support Etac, incl. Calfplate R 224001-2400H
Benstöd Etac, inkl. Vadplatta vänster Leg-support Etac, incl. Calfplate L 224001-2400V
Benstöd Vermeiren adapter, höger Leg-support Vermeiren w. adapter, R 299001-8050H
Benstöd Vermeiren adapter Leg-support Vermeiren w. adapter, L 299001-8050V
Amputationsbenstöd, höger Amputee Leg-support R 224001-4100H
Amputationsbenstöd, vänster Amputee Leg-support L 224001-4100V
Armstöd Komfort låg, svart skai Armrest Comfort, black PVC 224001-4001
Armstöd Mjukstoppad, lång 40 cm kompl. Armrest Soft, long 40 cm compl. 224001-4002
Armstöd PUR&ilägg, höjd/bred barn Armrest PUR&inserted, W&H chiid 224001-4003
Armstöd Standard, PUR/ilägg, H&W Armrest Standard, PUR/inserted, H&W  224001-4004
Armstöd Mjuk lång 40 cm Armrest Soft long 40 cm 224001-4006
Armstöd Froli, höjd/bred justering Armrest Froli, H&W adjust 224001-4007
Bord Plexi, vuxen inkl. mont. Sats Plexi Table, Adult incl. Fastening kit 224001-4900
Sitsöverdrag SitRite 36*45 Seat cover SitRite 36*45 674356-3051
Sitsöverdrag SitRite 40*40 Seat cover SitRite 40*40 624155-3051
Sitsöverdrag SitRite 40*45 Seat cover SitRite 40*45 624255-3051
Sitsöverdrag SitRite 45*45 Seat cover SitRite 45*45 624355-3051
Sitsöverdrag SitRite 45*50 Seat cover SitRite 45*50 624455-3051
Sitsöverdrag SitRite 50*50 Seat cover SitRite 50*50 624555-3051
Sitsöverdrag SitRite 30*37 Seat cover SitRite 30*37 674155-6151
Sitsöverdrag SitRite 37*43 Seat cover SitRite 37*43 624155-6151
Ryggöverdrag SitRite 42*45 Seat cover SitRite 42*45 624355-6151
Ryggöverdrag SitRite 47*47 Seat cover SitRite 47*47 624255-6151
Benstöd ABC kort Vä liten Leg-support ABC short L small 274001-2003V
Benstöd ABC kort Hö liten Leg-support ABC short R small 274001-2003H
Fotplatta ABC kort Footplate ABC short 274001-2005
Fotplatta ABC lång Footplate ABC long 274001-2105
Benstöd ABC X-kort Vä liten Legrest ABC X-short L small 274001-2006V
Benstöd ABC X-kort Hö liten Legrest ABC X-short R small 274001-2006H
Fotplatta ABC kort Hö Footplate ABC short R 274001-2103H
Fotplatta ABC kort Vä Footplate ABC short L 274001-2103V
Fotplatta ABC lång Hö Footplate ABC long R 274001-2104H
Slingbackrygg SitRite Sling back SitRite 22-4002-6002 
Sidostöd 10x24 höger Side support 10x24 right 22-4047-4500H 
Sidostöd 10x24 vänster Side support 10x24 left 22-4047-4500V 
Sidostöd 10x32 höger Side support 10x32 right 22-4047-4501H 
Sidostöd 10x32 vänster Side support 10x32 right 22-4047-4501V 
Fotplatta ABC lång Vä Footplate ABC long L 274001-2104V
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Tillbehör vuxen / junior Accessories adult / kids Artikel no. / 

Article No.
4-punksbälte, kompl. ABC/SitRite 4 pointbelt, compl. ABC/SitRite 274001-4100
Mont. Sats 4-punktsbälte   4 pointbelt assembly kit 274001-4101
Höftbälte ABC svart Waist-belt ABC black 274047-4400
Höftbälte ABC svart barn kompl. Hip-belt ABC black kid compl. 674047-4400 
4-punksmidjebälte ABC 4 Pointbelt for waist ABC 674070-4400
Knästopp, kompl. Hö ABC Knee-stopper, compl. R ABC 274001-4300H
Knästopp, kompl. Vä ABC Knee-stopper, compl. L ABC  274001-4300V
Bålstöd ABC/SitRite kort Hö Trunk-support ABC/SitRite R 274001-4500H
Bålstöd ABC/SitRite kort Vä Trunk-support ABC/SitRite long L 274001-4500V
Ryggstolpe ABC Fjäderbelastad Back-pillar ABC, springloaded 274001-4600H
Ryggstolpe ABC komplett Back-pillar ABC, compl. 274001-4600V
Sidostöd ABC/SitRite 10*24 Hö Trunk-support ABC/SitRite long R 274001-4602H
Bålstöd ABC lång Vä Trunk-support ABC/SitRite long L  274001-4602V
Ryggstolpe ABC Fjäderbelastad Back-pillar ABC, springloaded 274002-6000
Ryggstolpe ABC komplett Back-pillar ABC, compl. 274001-6000
Sidostöd ABC/SitRite 10*24 Hö Side-support ABC/SitRite 10*24 R 274047-4500H
Sidostöd ABC/SitRite 10*24 Vä Side-support ABC/SitRite 10*24 L 274047-4500V
Sidostöd ABC/SitRite 10*32 Hö Side-support ABC/SitRite 10*32 R 274147-4500H
Sidostöd ABC/SitRite 10*32 Vä Side-support ABC/SitRite 10*32 L 274147-4500V
Nackstöd ABC svart kompl. Neckrest ABC black compl.  274047-4700
Grekil i svart skai kompl. ABC  Leg-divider black PVC compl. ABC 274047-4800
Grekil ABC/SitRite Barn Leg-divider ABC/SitRite Kid 274150-6002
Armstödsfäste för sits. ABC kompl. Armrest bracket for seat ABC compl. 274301-4000
Armstödsfäste för sits. SitRite kompl. Armrest bracket for seat SitRite compl. 274302-4000
Vikbar armstöd mjuk/låg Hö Foldable armrest soft/low R 269101-4001H
Vikbar armstöd mjuk/låg Vä Foldable armrest soft/low L  269101-4001V
Sitsöverdrag ABC 32*36 Atlantic Seat cover ABC 32*36 Atlantic 274444-3051-SR2
Sitsöverdrag ABC 36*40 Atlantic Seat cover ABC 36*40 Atlantic 274144-3051-SR2
Sitsöverdrag ABC 40*40 Atlantic Seat cover ABC 40*40 Atlantic 274344-3051-SR2
Plansits SitRite 27*32 Svart Flat seat SitRite 27*32 black 624570-2732P
Plansits SitRite 32*36 Svart Flat seat SitRite 32*36 black 624570-3236P
Plansits SitRite 36*40 Svart Flat seat SitRite 36*40 black 624570-3640P
Tåband Toe-band 634001-2100
Hälband kort längd 20cm Heel-band short lenght 20cm 634001-2103
Plansits för ABC_cm_cm Flat seat for ABC_cm_cm 674000-3000
Bord Plexi, ABC kompl. Ej fällbar Plexi Table, ABC compl. Not foldable 274001-6000
Ryggöverdrag ABC 32*20 Atlantic Back cover ABC 32*20 Atlantic 674144-6051
Ryggöverdrag ABC 36*40 Atlantic Back cover ABC 36*40 Atlantic 674144-3051
Ryggöverdrag SitRite 27*32 Back cover SitRite 27*32 Atlantic 674155-3051
Ryggöverdrag SitRite 30*37 Back cover SitRite 30*37 Atlantic 674155-6151
Ryggöverdrag ABC 40*46 Atlantic Back cover ABC 40*46 Atlantic 674244-3051
Ryggöverdrag ABC 32*35 Atlantic Back cover ABC 32*35 Atlantic 674244-6051
Ryggöverdrag ABC 28*33 Atlantic Back cover ABC 28*33 Atlantic 674244-6151
Ryggöverdrag ABC 32*42 Atlantic Back cover ABC 32*42 Atlantic 674244-6251
Ryggöverdrag ABC 40*40 Atlantic Back cover ABC 40*40 Atlantc 674344-3051
Ryggöverdrag ABC 32*36 Atlantic Back cover ABC 30*36 Atlantic 674444-3051
Fotplatta ABC liten Hö gummiduk Footplate ABC small R rubber sheeting 274001-2000H
Fotplatta ABC liten Vä gummiduk Footplate ABC small L rubber sheeting 274001-2000V
Fotplatta ABC stor Hö komplett Footplate ABC large R rubber sheeting 274001-2001H
Fotplatta ABC stor Vä komplett Footplate ABC large L rubber sheeting 274001-2001V
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