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Tips på hvordan du enklest laster Eloflex inn i bilen.
Under har vi sammensatt den vanligste innlastingen basert på informasjon og tips fra brukere.
1. Løfte den inn. Den aller vanligste måten å laste inn en Eloflex er så klart å legge den sammen og deretter løfte den inn i bilen. Under presenterer vi to varianter som
manga benytter, og som gir minimal belastning på ryggen takket være att man bruker benene i løftet.
Variant 1:

Legg sammen din Eloflex og still den
med hjulene mot bilens baggasjerom

Variant 2:

Frikoble din Eloflex. Legg den
sammen og still den med ryggen mot
bilens baggasjerom.

Bøy deg over stolen og ta tak med
begge hendene rundt de bøyde
framhjulsrørene.

Bøy dine knær og len deg bakover.
Bruk bena når du løfter opp Eloflexen
til baggasje lukens kant.

Still bakhjulene på kanten av
baggasjeluken.

Tipp stolen fremover inn i baggasje
rommet på bilen.

Bøy deg over stolen og ta tak med
begge hendene rundt armlens festet.

Bøy knærne dine og len deg bakover.
Bruk bena når du løfter opp
Eloflexens bakhjul til baggasje lukens
kant.

Still bakhjulene på bilens støtfanger
eller på kanten av baggasjeluken. Nå
kan du rulle stolen inn i
baggasjerommet.

Bytt grep. Ta tak rundt framhjulenes
infestning og rull så inn din Eloflex i
baggasjeromme via bakhjulene.
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2. Heve den inn. Den kanskje beste måten å laste inn en Eloflex er å utnytte hevstangseffekten. På den måten behøver du ikke løfte mer enn en tredjedel av Eloflexens
vekt. Denne teknikken krever at du har en kombibil og at bagasjelukens kant ikke er høyere enn 55 cm. Teknikken krever også at du har en Eloflex med låste tippesikringer.

Frikoble din Eloflex. Still den med
fotplaten mot bilens bagasjerom.

Ta tak rundt ryggen og tipp stolen
kraftig bakover. Rull stolen fremover
på tippesikrings hjulene inntil
fronthjulene er inne i bagasjerommet.

Hev opp stolen på fremhjulene ved å
løfte i ryggen. Heng stolen halvveis
inn i bagasjerommet ved å hvile
batteriboksen mot støtfangeren.

Løsne låsehaken på din Eloflex og
slå den deretter sammen inn i
bagasjen ved å dytte ryggen
fremover.

Bytt grep. Ta tak rundt tippesikringen
og skyv inn din Eloflex i
bagasjerommet.

3. Ved hjelp av rampe. En rampe er et bra hjelpemiddel for å laste inn en Eloflex i bilen. Denne metoden er ekstra effektiv for deg som ikke orker å løfte tungt. Du kan til
og med kjøre din Eloflex opp rampen i sammenlagt tilstand ved hjelp av stolens motorer.

Legg ut rampen med rett avstand
mellom de to sidene.

Still stolen foran rampen med ryggen
mot bilens bagasjerom. Påse at den
ikke er frikoblet. Kontroller igjen at
avstanden mellon rampene stemmer
overens med bredden mellom
bakhjulene. Legg sammen din
Eloflex.

Løft stolen i framkant slik at den står
på bakhjulene. Du kan nå forsiktig
rygge din Eloflex opp rampen ved
hjelp av joysticken. Bruk laveste
hastighet og kjør försiktig.

Når du har kommet over
bagasjeromskanten kan du slå av
joysticken og skyve inn stolen den
siste biten.

