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OBS: Det er obligatorisk, at alle brugere læser hele vejledningen, før Zingerstolen betjenes.  
Vær særlig opmærksom på advarslerne på side 3 og 4, samt alle afsnit med yderligere 
advarsler, skrevet med FREMHÆVEDE BLOKBOGSTAVER. 
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ADVARSLER 
Yderligere advarsler vises med FEDE BLOKBOGSTAVER i denne vejledning. Alle advarsler i denne 
vejledning angiver potentielt farlige situationer, som hvis de ikke undgås, kan resultere i død eller 
alvorlig personskade. Læs hele denne vejledning omhyggeligt, før du betjener Zingerstolen 
. 

    ADVARSLER 

• Forbliv I lav hastighedsområde, til du er fortrolig med Zingerstolen, hvordan den køres, styres 

og bremses. 
 

• Kør aldrig i høj hastighedsområde indendørs. 

 

• Sænk farten i god tid inden sving. Skarpe sving skal udføres ved lav hastighed. Høj fart, giver 

større sving-radius. 

 

• Stop ALTID helt op, før du slipper styrehåndtagene. 

 

• Må ikke bruges på hældninger over 10°.  Undgå så vidt muligt, hældninger på mere end 5° 

 

• Kør ALTID langsomt ned ad bakke. 

 

• I lav og mellem hastighedsområde, er du at betragte som forgænger. I høj gear skal du følge 

reglerne for cykelister. 
 

• Kør ALTID direkte op og ned ad ramper, ALDRIG skråt/diagonal eller på tværs. Rul ALDRIG 

baglæns på ramper. 

 

• Undgå unødige stop og sving, på skrående underlag. 

 

• Zingerstolen kræver brug begge hænder.  Hold altid ved begge håndtag når du betjener 

Zingerstolen. Forsøg ikke at holde ting i hænderne, når du kører Zingerstolen. 

 

• Udvis forsigtighed, når du kører på fugtig og våde underlag, da det nedsætter bremse og 

styreegenskaber. Der skal bruges lidt flere kræfter til at betjene styrehåndtagene 

 

• Må ikke køres på bløde underlag som, sand, sne og vådt græs, samt glatte underlag som, is 

eller oliebelagte underlag. 
 

• Når du kører I nærheden af biler, varevogne og lastbiler mm. Skal du være særlig 

opmærksom, da de kan have svært ved at se dig, på grund af den lave siddehøjde. 

 

• Always be certain that your feet and shoes (especially the back ankle area) are free from the 
Foot Plate when stepping away from the Zinger. 
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• I bakgear bør du køre I en lige linje og så kort som muligt, til du igen kan fortsætte med frem 

ad kørsel. 

 

• Hold dækkene oppumpede til 35~40 PSI (2.5~2.8 Bar) for bedste ydeevne og funktion.  

 

• Må ikke bruges af personer over 120 KG. 

 

• Må ikke bruges til at trække påhængsvogne eller andre objekter. 

 

• Medbring IKKE passager, kæledyr eller børn, på Zingerstolen. Hverken på skødet, eller bag 

på. 

 

• Forsøg ikke at trække eller skubbe genstande med din Zingerstol. 

 

• Zingerstolen er ikke et legetøj og må ikke bruges af børn. Hold børn væk fra Zingerstolen og 

dens kontrolpanel. 
 

• Bær ikke løst tøj, tørklæder og taske med strop eller lign., der kan komme I kontakt med 

hjulene eller kan forhindre betjeningen af styrehåndtagene. 

 

• Zingerstolen skal være slukket, når du sætter dig, eller skal ud af stolen. 

 

• Stå ikke på fodstøtten og læn dig ikke på styrehåndtagene, når du skal i eller ud af stolen. 

 

• Efterlad ikke Zingerstolen på eller nær, skrående underlag. Den kan risikere at trille væk. 

 

• Anvend altid fodtøj med hælekappe, når du kører i Zingerstolen. 

 

• Må ikke betjenes hvis du er svimmel, træt, eller hvis du er under påvirkning af alkohol. 

 

• Undgå cigaretrygning, når du kører i din Zingerstol. Vi anbefaler i stedet høj cigarføring… 

 

• Efterlad ikke batteriladeren tændt, når den ikke lader batteriet. 

 

• Forsøg ALDRIG at åbne batteriet. 

 

• Brug kun opladeren, der er leveret sammen med Zingerstolen. 
 

• Zingerstolen må ikke ombygges. Brug kun originale reservedele fra leverandøren. 

   ADVARSLER 
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Sikkerhedsmæssige retningslinjer og driftsbetingelser 

Hastighed og Sving: Zingerstolen kræver mere plads som hastigheden stiger. Af denne grund er det 
nødvendigt at bremse før du drejer. Hvis du hører dækudskridning, når du forsøger at dreje, køre du for 
hurtigt. 
 
Ramper og bakker: Kørsel ned ad bakke reducerer styre- og bremseevne. Kør altid langsomt ned ad 
bakke og ramper. Zingerstolen kan forcere  op til 8° hældning, men når det er muligt, bør du undgå 
ramper stejlere end 5°. Normalt er kørestolsramper 5º eller mindre. 
 
Kørsel på bakker bør fortages i en lige linje. Juster bremsetrykket, for at holde kørselsretningen og 
hastigheden lav, ved nedkørsel. Hold din hastighed under 5 Km/t (langsom ganghastighed) på nedkørsel. 
Brug bremserne på nedkørsler, lad aldrig din Zingerstolen opbygge fart på nedkørsler. Undgå at 
svinge/dreje på nedkørsler. Hvis der er en skarp drejning på bakken, udvis ekstra forsigtighed og 
påbegynd først drejning/sving, når du holder næsten stille, eller find en alternativ rute. Forsøg ikke stejle 
nedkørsler i våde forhold. 
 
Undgå at stoppe på bakker eller ramper, herunder fortovsramper. Stop i stedet på det plane fortovet 
før rampen og hold begge bremserne trukket, mens man venter på at krydse vejen. Zingerstolen yder en 
let modstand mod at rulle, når motoren er slukket, men det er ikke en erstatning for parkeringsbremser. 
Hvis du er stoppet på et plant underlag i et sikkert område, væk fra ramper eller bakker, kan du svinge 
fodstøtten tilbage med dine hæle, og derefter placere begge fødder solidt på jorden, før du fjerner 
hænderne fra styrehåndtagene. 
 
Underlagets beskaffenhed: Zingerstolen kører bedst i tørre forhold på plan underlag. Våde og fugtige 
underlag vil kompromittere styrbarhed og bremseegenskaberne. Der skal bruges mere kraft på 
styrehåndtagene i vådt føre. Hvis våde forhold er uundgåelige: minimere din rute, bruge Medium 
hastighedsområde, og anvend ekstra kraft på håndtagene. Når det er sikkert, så test lejlighedsvis din 
evne til at stoppe og dreje. Hvis det virker tvivlsomt; sæt hastigheden ned. 
 
Zingerstolen kører normalt fint på tør græs, men føles anderledes i styringen og der skal også bruges lidt 
mere kraft til styringen. Vådt græs anbefales ikke. 
 
Zingerstolen er ikke et OFF ROAD køretøj eller et stykke legetøj. 
Zingerstolen er ikke beregnet til ujævnt terræn, sand, sne, eller på anden måde vanskelige forhold. Hvis 
du er i tvivl, skal du vælge en alternativ form for transport. Zingerstolen er heller ikke beregnet til sport, 
stunts eller tricks af nogen art. Udvis altid forsigtig og husk at Zingerstolen er en mobilitetsenhed, og 
ikke et stykke legetøj. 
Kør ikke med Zingerstolen på vejen, eller travle parkeringspladser. Brug altid fortove, cykelstier og 
officielle fodgængerovergange. Når du sidder i Zingerstolen, har du en meget lav profil og kan nemt blive 
overset af bilister. Hold sikker afstand til kantstenen når du kører på fortovet. 
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Zingerstolen Diagram
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Låsepinde 
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Tillykke med købet af din nye Zingerstol!  
Din Zingerstol kan tage dig med overalt du ønsker, indendørs eller udendørs, (op til 13 km. På en enkelt 

opladning med den medfølgende letvægts litium-ion batteripakke). Din Zingerstol er den letteste og 

hurtigste foldebare elektriske kørestol på jorden. Den vejer kun 18 Kg og foldes sammen til 25cm. 

Zingerstolen er nem at læsse ind i næsten enhver bil. Zingerstolen er designet og udviklet i Virginia, USA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gør dig klar 
Træk Zingerstolen ud af kassen og fjern indpakningsmaterialer fra Zingerstolen. (Gem emballagen i 
kassen, hvis du får brug for at sende Zingerstolen.) Kør din første tur! Det er intet, der skal samles.. 
 

Auto-nedlukning og Battery dvaletilstand 
Zingerstolenstolen vil automatisk slukke efter ti minutters inaktivitet - Tryk på afbryderen for at slukke, 
vent to sekunder, og derefter tryk på den igen, så er Zingerstolen atter tændt. 
Batteriet går i dvaletilstand efter to ugers inaktivitet. Sæt opladeren i batteriet i mindst 20 sekunder for 
at vække batteriet. 
 

Opladning af batteri 

Se fig. 2: Sæt opladerens netledning i den bagerste ende af opladeren først, og sæt den anden ende i 
stikkontakten. Sætte det runde stik i ladeporten på batteriet. Drej forsigtigt det runde stik, indtil du føler 
det falder ind i hak. Lyset på opladeren skifter fra rød til grøn når batteriet er fuldt opladet. Det tager op 
til 4 timer, hvis batteriet har været helt afladet. (Batteriet kan forblive i stolen, mens den oplades.) 
 
FORSØG ALDRIG AT ÅBNE BATTERIET. BATTERIET KAN IKKE SERVICERES, INDEHOLDER LITHIUM ION 
CELLER OG ER FORSEGLET AF HENSYN TIL SIKKERHED. 
 
FORSØG ALDRIG AT LADE BATTERIET MED EN ANDEN LADER END DEN MEDFØLGENDE, DA DETTE KAN 
MEDFØRE SKADE PÅ BATTERIET, OG/ELLER RISIKO FOR BRAND. 

Fig. 2 

Indikatorlys skifter fra rød til 

grøn, når batteriet er fuldt 

opladet. 
Ladestik 
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Kontrol af dæktryk 

Din Zingerstol kører, styrer og bremser, ved at indkoble en drevrulle eller en stål bremseklods til de 
bageste dæk. Det er vigtigt, at dine bagdæk har det rigtige tryk. 35 ~ 40 PSI (2,5 ~ 2,8 bar). Hvis du ikke 
har en cykelpumpe med en indbygget trykmåler, bør du anskaffe en. Lavt dæktryk vil have en negativ 
effekt på køreegenskaberne. 

Udfoldning til køreklar 

Se fig. 3: Læg Zingerstolen på jorden, med dens hjul ned. Vær sikker på afbryderknappen er slukket (blåt 
lys er slukket). Træk i udløserkablet, mens du løfter i ryglæn bøjlen. Fortsæt med at løfte ryglænet, indtil 
du hører en "klik" der angiver, at låsepindene er i indgreb. Zingerstolen er nu køreklar. Kontroller at 
låsepindene er i indgreb, ved at give en fremadrettet skub til ryglænet. 

Sammenfoldning for transport og opbevaring 

Træk i udløserkablet og skub let frem på ryglæn bøjlen. Det kan hjælpe at bevæge Zingerstolen lidt fra 
side til side, mens du sænker ryglænet, så forhjulene folder sammen, under stolen. Du hører en "klik" 
lyd, når låsepindene går i indgreb, i sammenfoldet position. 
 

Fig. 3 
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Fig. 5 

 

Batteri, installation og låsenøgle 
 
 
Se fig. 4: Når opladningen er færdig, skal du installere batteriet med opladerstikket til højre. Sæt 
batteriet skråt ned i højre side, angivet med pil 1 i fig. 4, og tryk derefter venstre side ned, angivet med 
pil 2 i fig. 4. Du høre et ”klik” som indikerer at batteriet nu er korrekt installeret. Låsen til batteriet, låser 
ikke for strømmen til kørsel med Zingerstolen. Efterlader du Zingerstolen på offentlige steder, bør du 
aflåse Zingerstolen med en cykellås eller lign. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ind -og udstigning af Zingerstolen 
 
 

For at sætte sig ned i Zingerstolen: Sving fodhvileren tilbage ved at skubbe den tilbage med dine hæle, 
som vist med den nederste pil i fig. 5. Som vist ved den øvre pilen i fig. 5, placere begge hænder på de 
forreste hjørner af sædet eller forrest på armlænene for at sænke dig ind i Zingerstolen.  
 
For at stige ud af Zingerstolen: Stop helt op, på plant underlag. Tryk på tænd/sluk knappen (blåt lys bag 
knappen slukkes) og sving fodhvileren tilbage med dine hæle. Placere begge fødder på jorden og placere 
begge hænder på de forreste hjørner af sædet eller armlænene. Rejs dig nu op. Husk at Zingerstolen kan 
rulle, så du skal ikke læne dig tilbage mod stolen, når du rejser dig.  
 
 
 
 
 

Fig. 

4 

Battery Lock Key 

Fig. 4 

2 
1 
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Tænd/sluk knappen og Auto Sluk 
 
Se fig. 7: Tænd/sluk knappen er en trykknapper. Efter at have trykket én gang, forbliver den enten nede i 
”tændt” (Lyser blåt), eller forbliver oppe i ”slukket” (Intet lys). Hvis Zingerstolen efterlades tændt, vil 
strømmen automatisk slukke efter 10 minutters inaktivitet. Det blå ”tænd-lys” lys vil slukke, selv om 
tænd/sluk knappen, er nede. For at nulstille og tænde for strømmen igen, skal du trykke på 
afbryderknappen én gang, så den er op, (flugter med overfladen), vent tre sekunder, og tryk derefter på 
afbryderknappen igen, så den er ned. Det blå lys tændes og indikerer, at Zingerstolen er tændt. 

 
Batteriindikator lys 
 
Se fig. 7: Når du tænder for strømmen, vil lysene (CHARGE) tænde, gradvist fra venstre mod højre. 
Korrekt indikation, får du efter 20 sekunders kørsel. Hvis kun det røde lys er tændt, og de tre andre 
blinker, er der for lidt strøm på til at køre. 
 
 

Fig. 5 
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Speederhåndtag 

Se fig. 6: For at variere din hastighed inden for det valgte område, (fra nul til det maksimale af dette 
interval) klemme aftrækkeren gashåndtaget gradvist. For eksempel: kan langsomme hastigheder i HØJ 
område opnås ved kun at trykke lidt på speederen. Jo mere du trykker på speederen, jo hurtigere kører 
Zingerstolen, op til 9,5 Km/t i HØJ hastighedsområde. Bemærk: Speederen aktiverer kun motoren. Du 
skal trykke styrehåndtagene ned for at indkoble motoren med hjulene for at Zingerstolen kører. 
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Sådan kører og styrer du Zingerstolen-stolen 

Bliv i lav gear, indtil du har lært at betjene Zingerstolen korrekt og du er fortrolig med styrer og bremse 
funktionerne. Læs denne side omhyggeligt og tag dig god tid forstå Zingerstolens virkemåde, før du 
prøver medium gear. 

Find et stort, plan åbent område uden trafik eller forhindringer. Hver gang der tændes for strømmen (se 
fig. 7), vil Zingerstolen være i lavt gear. Lavt gear, begrænser motorhastigheden til meget langsom 
hastighed for læring og indendørs brug. I lavt gear alt sker i ”slowmotion” for at give tid for dig at lære 
metoden til bremsning og styring af Zingerstolen. Hvis du bliver forvirret under træning, skal du altid 
trække i begge styrehåndtag, således at Zingerstolen stopper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sådan stopper og bremser du. 

 

For at stoppe og bremse: Træk op på begge 

håndtag at anvende begge hjul bremser. Dette vil 

bremse Zingerstolen i en lige linje, indtil du er 

stoppet. Det vil også stoppe dig, hvis du begynder at 

rulle på grund af en rampe eller bakke. 

For at stoppe hurtigere, træk hårdere. 

 

Kørsel ligeud: Skub begge styrehåndtag ned med 

moderat kraft, hold dem nede, mens du forsigtigt 

trykker på speederen, for at starte motoren og variere 

hastigheden. 
 

Brug modsat rettet bevægelse af 

styrehåndtagene for at svinge/dreje 

 

Drej til venstre: træk op i venstre håndtag, mens du 

trykker ned på højre håndtag. Jo hårdere du tvinger 

håndtagene, jo skarpere drejer du. Brug speederen til 

at kontrollerer hastigheden gennem svinget. 
 
 

Drej til højre: træk op i højre håndtag, mens du 

trykker ned på venstre håndtag. Jo hårdere du 

tvinger håndtagene, jo skarpere drejer du. Brug 

speederen til at kontrollerer hastigheden, gennem 
svinget. 
 

Træn, sving, opbremsning og acceleration, I lav gear, 

til du har fuld og naturlig kontrol over Zingerstolen. 
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Når du føler dig sikker i din evne til at starte, stoppe, og styre din Zingerstol, find da en åben plads til at 
prøve medium hastighed, som beskrevet i det følgende afsnit nedenfor, "Kontrol Panel og hastighed 
vælger".  
 
Vær opmærksom på at højere hastighed gør din sving-radius større. 
 
Skrid ikke med hjulene, da Zingerstolen drejer ved at bremse det indvendige hjul, kan skarpe sving kun 
opnås ved lave hastigheder. Hvis du blokkerer det indvendige hjul ved sving, kører du for hurtigt. Sæt 
farten ned i en lige linje ved at trække op på begge håndtag indtil du næsten er stoppet og gennemfør 
svinget med lav hastighed. 

 
Kontrolpanel hastighedsvælger 

Idet der henvises til fig. 7: Hver gang Zingerstolen bliver tændt, vil den starte op i lavt hastighedsområde. 
Ved at trykke på hastigheds vælger knappen ("skildpadde/hare” knappen) skifter hastighedsområdet fra 
LAV (grøn) til MEDIUM (gul) til HØJ (rød) og tilbage til LAV igen. Hastighed Indikatorlampen vil forblive at 
lyse, på det valgte hastighedsområde. 
 

VÆLG ALDRIG HØJ HASTIGHEDSOMRÅDE TIL INDENDØRS BRUG! 
 

Baglænskørsel med Zingerstolen 
Når du skal bakke væk fra noget, det er normalt bedst at blot bruge dine fødder mod jorden. 
 
Bakgear med motor: Hvis du vil køre baglæns skal du trykke på "R" for ”Reverse” (bakgear) for at sætte 
Zingerstolen i bakgear. Det røde lys tændes med ”REVERSE” og angiver at din Zingerstol nu er i bakgear. 
Der vil lyde en ”bip – bip – bip” lyde, der ligeledes fortæller at du er i bakgear.  
Tryk på begge håndtag ned og tryk forsigtigt på speederen. Bakgear er altid lav hastighed. 
Vær opmærksom på at kørsel i bakgear er svært, da Zingerstolen drejer modsat af fremad drift. 
 
 
Lydgiver-knap 
Den røde knap i øverste venstre side af højre betjeningsgreb er en ”høfligheds-bipper”, beregnet til 
høfligt at annoncere din tilstedeværelse. Bipperen er ikke et horn og er ikke beregnet til at undgå 
kollisioner eller som en fare alarm. 
 
Serienummer 
Serienummeret er det ti-cifrede nummer, stemplet i aluminiumsrammen ved siden af den sorte 
styreboks, under motoren og mellem baghjulene. Det kan være nødvendigt at henvise til 
serienummeret, ved service eller reservedele i fremtiden. Så registrer dit serienummer ved at skrive det 
på din købskvittering og/eller andet sted hvor det kan gemmes på en sikker måde. 
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Løft og opbevaring af Zingerstolen-stolen 

Flyt din Zingerstol ved at skubbe den foran dig. Den giver samtidig god støtte.  
Løft af Zingerstolen: Vip den Sam foldede Zingerstolen op på højkant, som vis på nedenstående billeder. 
Kontrolpanelet skal vende op. Forsøg ikke at bære din Zingerstol, på trapper, hvis du ikke er sikker på 
om du kan. 

 

OBS. 
Kontrolpanel 

op! 

3. Bær din Zingerstol ved at løfte den I bundrammen, med 

den ene hånd og undersiden, væk fra dig (som vist på 

billedet). Så har du god balance i Zingerstolen. 

2. Zinger kan stå på højkant af 

sig selv. En god måde at 

opbevare den, hvis pladsen er 
trang   
 

Stil ikke Zinger op af en væg, på 

anti-tip hjulene. Den vil rulle ud og 

vælte. 

Vip Zinger op på højkant, med 

kontrolpanelet op ad. 
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Zingerstolen, ind og ud af bilen 
 
 
Din Zingerstol passer I bagagerummet på de fleste biler. Her er et par tips til hvordan du nemt 
løfter Zingerstolen ind i en bil. 
 
Rengør gerne med en blød klud eller lign. inden du skal løfte Zingerstolen ind i bilen. Den kan 
være beskidt de steder du skal have ved den (under batteriet og anti-tip hjulene). 
 
Åben bagagerummet på bilen og gør plads til Zingerstolen. Derefter folder du Zingerstolen 
sammen (som vist på side 7) Du skal høre et “klik” når låsepindene går I indgreb.   
Løft Zingerstolen ind i bilen, som vist på de 3 billeder herunder. 

1. Tag fat I anti-tip hjulene og løft 

bagenden op. Lad Zinger hvile mod 

lårene, som vist ovenfor. 

2. Tag fat I tværafstiveren og løft 

Zinger fra Jorden, med batteriet 

presset mod lårene, som vist 

ovenfor. 

3. Læg Zinger på plads I 

bagagerummet.  
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Justering af styrehåndtagene 
 
Din Zingerstolen er designet til at passe til de fleste personer. Men, hvis du føler at der er for kort eller langt, ned 
til styrehåndtagene, kan disse justeres I højden. Justering skal foretages med den 5mm. umbraco nøgle, som fulgte 
med Zingerstolen. Se billeder herunder. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pleje og vedligeholdelse 
 
 

Zingerstolen er designet til at være næsten vedligeholdes-fri og har ingen justerings –vedligeholdelse, 
udover at du skal køre med korrekt dæktryk. 
 
Dæk: Det er vigtigt at holde korrekt dæktryk. Dæktrykket skal være mellem 35~40 PSI (2.5~2.8 Bar).  
Hvis styrehåndtagene bliver bløde at betjene, kan det være fordi dæktrykket er  
for lavt. For lavt dæktryk, nedsætter styre og bremse –egenskaberne.  
 
Batteri:  Dit batteri er af typen: Lithium Ion (Li-ion), som også bruges i bærbare computere og mobil 
telefoner. For at opnå, længst mulig levetid, skal du undgå at udsætte batteriet for høje temperature. 
Optimalt skal batteriet holdes under 30°C. Undgå at opbevare batteriet I direkte sollys eller i en varm bil, 
eller lign. Når batteriet er opladet, skal ladestikket fjernes fra batteriet. VIGTIGT: Batteriet går I dvale 
tilstand, efter 2 uger uden brug. For at ”vække” batteriet igen, skal det sættes til laderen i minimum 20 
sekunder. 

Laderen lyser blå, når der er strøm til den. Når batteriet kobles til laderen, lyser den rødt, mens der 
lades. Når batteriet er fuld opladet, skifter lampen til grøn 
 
Rengøring: Hold din Zingerstolen ren ved at aftørre den med en opvredet klud, eller en tør støvklud. 
Vask ikke Zingerstolen med børste/svamp og vand. Kontrolpanelet, batteriet og motoren skal holdes tør, 
under rengøring. 
 

Vi håber at Zingerstolen bliver din bedste ven. Nyd friheden og oplev verden! 

På indersiden af hver 

styrehåndtag, er der 2 

skruer. Løsen den øverste 

og fjern den nederste 

Juster håndtaget op og placer 

bagerste skrue i nederste hul. 

Spænd begge skruer. 

Løsnes, men 

fjernes ikke 

Skrues 
helt ud 

Udskift og 

spænd 

Udskift og 

spænd 

Spænde 
Spænde

s 

Juster håndtaget ned og placer bagerste skrue I øverste 

hul. Spænd begge skruer. 
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Specifikationer 
 

Total vægt 18.9Kg (inklusiv Li- ion battery) 

Dimension L x B x H 785 x 645 x 935  (mm) 

Foldet L x W x H 955 x 645 x 250  (mm) 

Sæde Dimension L x W 330 x 420  (mm) 

Sædehøjde 485 mm 

Hastighed 
(variabel I 3 områder) 

Lav område:       1.5 Km/t 
Medium område: 5 Km/t 
Høj område:        9.5 Km/t 

Bakgear 1.5 Km/h 

Rækkevide, op til 13 Km 

Maksimal stigning 8 Grader 

Udvendig venderadius,  610 mm 

Motor DC 36V, 250W, 7A 

Batteri 36V, 6.6 AH, 240watt-timer, Lithium-Ion 1.8 Kg 

Oplader 2.1A, Automatisk (Grøn lys=opladet) input 100-240V 

Styre/bremse system Dobbelt styrehåndtag  

Forhjul 6 tommer ikke afsmittende, massiv PU 

Baghjul 9 med slange ikke afsmittende (35~40PSI / 2.5~2.8Bar) 

Anti-Tip hjul 50mm massiv 

Max brugervægt 120 Kg 
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Spørgsmål og svar, samt fejlfinding 
 

• Kan jeg medbring min Zingerstolen I et passagerfly? 
IATA og USDOT regulativerne kræver, at du fjerner batteriet og medbringer det som håndbagage I flyet. 
Batteriet er på 240 Watt/t, hvilket er mindre end 300 Watt/t begrænsningen for Li-ion batterier, 
specifikt anvendt til personlige hjælpemidler. Sørg for at meddele security, i forbindelse med baggage 
scanning, at du medbringer et for Li-ion batteri til et personligt hjælpemiddel. 
 
De fleste flyselskaber tillader at du medbringer Zingerstolen som frit ind-tjekket baggage, i det den er et 
personligt hjælpemiddel. Spørg dit luftfartsselskab I forbindelse med rejsebooking.  
  
 

• Min Zingerstol tænder ikke når jeg trykker på ”tænd/sluk” knappen. 
1.  Hvis Zingerstolen har stået tændt i mere end 10 minutter, uden at have været anvendt, vil auto-sluk 
funktionen selv slukke for stolen, for at spare strøm. Tryk da på tænd/sluk knappen, så den er i 
topposition, hvor den er plan med den sølvfarvede yderkant. Vent da 3 sekunder og tænd stolen igen. Se 
i øvrigt side 9. 
2. Har du ikke brugt Zingerstolen i 2 uger, går batteriet i dvale, for at spare kapacitet. Sker dette, sætter 
du blot laderen i batteriet i mindst 20 sekunder. Herefter er batteriet klart igen. Se i øvrigt side 6. 
 

• Min Zingerstol går I stå under kørsel. 
1. Kontroller at batteriet er korrekt monteret og aflåst. 
2. Du kan ved kørslen have aktiveret afbryderknappen. Tryk på tænd/sluk knappen, således at knappen 
er plan med den sølvfarvede yderring. Vent to minutter og tryk igen på tænd/sluk knappen. 
3.  Kontroller at batteriet er opladet. 
 
• Styrehåndtagene føles bløde ”svampede” ved tryk -og træk påvirkning. 
 Kontroller dæktryk. Det skal være mellem 35-40 PSI eller 2,5-2,8 Bar. Kør ikke med for højt dæktryk! 
  
• Zingerstolen kører ikke ligeud. 
1. Hvis du kører på en ujævn/skrånende overflade, vil Zingerstolen køre lidt nedad. Kør i stedet på en 
jævn overflade som f.eks. fortovet i stedet.  
 
• Min Zingerstol drejer eller stopper ikke så hurtigt som normalt. 
1. Brug lidt mere kraft i styrehåndtagene. 
2. Vælg et andet køreunderlag. 
3. Hvis dækkene skrider når du drejer, sæt da farten ned inden du fortager svingning. 
4. Hvis du kører nedad, kør da med forsigtighed, til du igen er på jævnt plan. Kørsel på ramper bør kun 
fortages ligeud, og ramper med en stigning/fald på mere end 5 grader, bør undgås, især hvis føret er 
vådt. 
Hvis du er usikker på underlaget, kan du altid skubbe din Zingerstol I øverste ryglænsbøjle. 
  
 
 

For yderligere spørgsmål og svar, kontakt da Funder-Reedtz Development ApS på telefon eller 
mail, angivet nedenfor. 
 
Mail: info@frdev.dk 
Telefon: Ring til nærmeste Zinger-servicecenter, se www.frdev.dk  
 
 

mailto:info@frdev.dk
http://www.frdev.dk/
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