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FLEXLIFE D9 Basic & Comfort 

Känn  

friheten med  

FLEXLIFE! 

VAD FÅR JAG NÄR JAG  

BESTÄLLER  FLEXLIFE? 

 

• Flexlife  

• Val mellan Basic eller 
Comfort 

• Hög sittkomfort 

• Låg vikt, 26,5kg 

• Styrka för svåra      
backar, 10 grader 

• Vinklingsbart ryggstöd 

• Smart batterisystem, 
godkända för flyg 

• Stort urval av             
tillbehör 

• Möjlighet  för olika     
sittpositioneringar 

• Batteri och                 
batteriladdare 

• Svensk manual 

• 2 års garanti 

 

 

Flexlife Basic Flexlife Comfort 

För dig som har svårt att gå eller använder rullstol/elrullstol till 

vardags men vill vara mer flexibel - här är ett bekvämt alternativ 

för dig som vill kunna ta med dig elrullstolen på dina resor och  

vardagsaktiviteter. 

Den hopfällbara elrullstolen Flexlife erbjuder två olika  utrust-

ningsnivåer Basic och Comfort, inga användare är ju lika. De är 

lätta (från 26,5kg inkl. batteri), bekväma, stabila och pålitliga. De 

smarta batterisystemen tillåter dig att enkelt göra ditt resande 

flexibelt.  

Ett antal smarta tillbehör innebär att du kan få en personlig      

Flexlife. Utrusta din Flexlife med till exempel mobilhållare, 

vadstöd, nackstöd och mycket mer. 

 

Flexlife D9 Basic     FLD09B 

Flexlife Basic: Bima standard sittdyna, fodrad rygg i vattenavvisande tyg, 

vinklingsbart ryggstöd i 5 lägen, justerbar och hopfällbar fotplatta,        

8” länkhjul, 12” massiva bakhjul, snabb-lås för batterier, tippskydd,    

låsning för stolen i hopfälld läge, liten shoppingväska 

 

Flexlife D9 Comfort    FLD09C 

Flexlife Comfort har samma standardutrustning som Flexlife Basic med 

uppgradering till: Bima Kombi sittdyna (tryckavlastande), belysningskit, 

swing-away-fäste för joystick, vadstöd, armstödsvaddering 

 

 

ARTIKELNUMMER FLEXLIFE 



FLEXLIFE D9 Basic  

 1 Lås stolen i hopfälld läge. Spärren förvaras       

2  Fem ryggband för justering 

    Vadderad rygg i vattenavvisande tyg från Bima 

    Ryggstöd ställbart i fem lägen 

  3  Tippskydd med snabb-lås, enkla att montera 

 
 4 Massiva däck, behöver ej pumpas och ingen risk för             

  5 Fästen för förankring i bil vid transport 

6 Fotplattan är justerbar i höjd och går att fälla in  

7 Dubbla batterier med snabb-lås och                    

8 Bima sittdyna standard 

9 Joystick med höger– eller vänstermontering och  

under fotplattan. 

punktering     

under stolen 

batteriindikator, kan laddas separata 

ladduttag för batterierna 



FLEXLIFE D9 Comfort 

1 Vadderade armstöd 
 

  2  LED-belysning bak 

 3  Vadstöd, enkelt avtagbart 

4 LED-belysning fram 

5  Bima sittdyna Kombi, tryckavlastande 

6 Swing-away-fäste för joystick 

Flexlife Comfort innehåller allt som ingår i Flexlife Basic med följande förändringar/tillägg: 



FLEXLIFE D9 Basic & Comfort 

TEKNISKA FAKTA 

*kan variera beroende på underlag, brukarvikt och väder 

** Flyggodkända batterier, max. 300 Wh är godkänt för          

flygtransport 

Vikt inklusive batterier 

Hastighet 

Räckvidd* 

Motor 

Joystick 

Batteri 

Batterieffekt** 

Laddningstid 

Vändradie 

Hjul bak 

Hjul fram 

Sitthöjd utan dyna 

Sittbredd 

Sittdjup 

Brukarvikt max. 

Klädsel 

Vinklingsbart ryggstöd 

Justerbar fotplatta 

Mått uppfälld i cm 

Mått hopfälld i cm 

Garanti 

26,5 kg (23,5 kg exkl. batteri) 

6 km/h 

25 km 

2x250W borstlös 

Höger, vänster eller bakmonterad 

2 litium batterier à 6 Ah, 24V 

288 Wh (flyggodkänt) 

 

Batterivikt 1,5 kg per batteri 

6-8 timmar (100% laddning) 

83 cm 

12” (32 x 5,7 cm) massiva bakdäck 

8” massiva framhjul 

48 cm   

47 cm (med breddningskit 54cm, tillval) 

43-48 cm 

150 kg 

Bima, vattenavvisande ryggklädsel  

5 lägen, upp till 115 grader 

Höjd justerbar i två lägen och hopfällbar 

93L x 59B x 98H 

58L x 35B x 78H 

2 år 



FLEXLIFE D9 Basic & Comfort 

HAR DU FRÅGOR ELLER VILL          

BESTÄLLA? 

0345-40880  

info@decon.se 

Vi hjälper dig gärna! 

Checklista  

för att beställa 

• För standardutrustning se 

”Vad får jag när jag beställer 

en Flexlife” 

• Undersök om det finns         

något tillbehör som önskas 

• Kontakta oss om du inte hittar 

det du söker 

• Kontrollera din                        

orderbekräftelse, om något är 

fel eller oklart kontakta      

omedelbart din                    

hjälpmedelsbutik eller Decon 

Batterier & Laddare 

Standard batteri D9 24V x 6 Ah 

Artikelnummer 

FLD09-2005 

Batteri 

Batteriladdare Artikelnummer 

Standard batteriladdare 

Adapter till batteriladdare 

FLD09-2006 

Tillbehör 

 

1. Vadstöd    6. Vårdarstyrning 

2. Kombi Dyna Bima  7. Swing away fäste 

3. Mobilhållare   8. Breddningskit till 54cm 

4. Nackstöd    9. Flaskhållare 

5.       Transportväska    10. Armstödsförhöjning 

   

Tillbehör 

1 2 3 

6 5 4 

7 10 



1. Öppna kartongen försiktigt med 

hjälp av en kniv, lägg ner kartongen 

och tag ur frigoliten. 

2. Avlägsna plastpåsen 

och transportskydden. 

3. Tänk på miljön och 

återvinn plast och      

frigolit i återvinningen. 

4. Fäll enkelt upp din 

Flexlife genom att ta tag 

i ryggen och dra den 

uppåt och bakåt. 

5.  Låshaken fäster automatisk vid 

uppfällning.                                      

Innan första användningen rekom-

menderar vi att du kollar att låsha-

ken hakar i. 

6. Montera på tippskydden. Dra i 

snabb-låset och placera           

tippskydden i det befintliga hålet, 

släpp snabb-låset. Du kan enkelt 

ta bort tippskydden vid behov . 

FLEXLIFE Snabb Start Guide 



7. Ta fram batterierna och sätt 

dem i ramen på stolen. Du kan 

enkelt ta loss batterierna med 

hjälp av snabb-låset. Vill du 

ladda batterierna separat kan 

du använda dig av den medföl-

jande adapterkabeln i batteri-

lådan. 

8. Montera joysticken.          

Joysticken ligger i väskan under 

stolen. Ta fram den och        

placera den i hålet vid         

armstödet. Dra fast skruven. 

9. Sätt försiktigt ihop kontak-

terna på joystickkabeln.  

OBS! Kolla att de vita marke-

ringarna stämmer överens på 

kabeln innan du sätter ihop 

dom. Tvinga inte i kabeln. 

Skruva ihop kontaktens         

låsning. 

10. Lägg i den medföljande  

dynan. 

11. Dra de röda spakarna neråt 

för att koppla in  motorerna.  

OBS! Använd endast handkraft.  

12. Sätt igång joysticken på  

 

 

Din Flexlife är nu klar för     

körning! 

I 

FLEXLIFE Snabb Start Guide 



Decon Wheel AB   Södra Ekeryd 119   31493 Hyltebruk 

Telefon: 0345 - 40880   Fax: 0345 - 40895   E-post: info@decon.se   www.decon.se 

Stämpel återförsäljare: 

Decon reserverar sig för eventuella ändringar gjorda efter tillfället för denna tryckning. Alla rättigheter är reserverade 

för Decon. Med förbehåll för tryck– och skrivfel samt utgångna varor och felaktiga bilder. 


