
 

                                                        ~ 1/14 ~            
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DIG OG/ELLER DIN LEDSAGER SKAL LÆSE OG FORSÅ DENNE VEJLEDNING FØR BRUG 

 

General information  
 
Vi vil gerne takke dig for dit valg af et kvalitetsprodukt fra Faaborg Rehab Technic og for din tillid til 
vores produkter. Click & Go er et kvalitetsprodukt. Det er justerbart på mange forskellige måder, og kan 
også nemt opgraderes. 
 
Politikken for Faaborg Rehab Technic er til stadighed af at forbedre kvaliteten og drift sikkerheden af 
vores produkter. Vi forbeholder os derfor retten til, uden forudgående at ændre denne vejledning. 
 
Det er vigtigt, at din guide til brug af Click & Goen bliver læst omhyggeligt. Manualen indeholder vigtige 
oplysninger om sikker brug og vedligeholdelse af din Click & Go. Vi anbefaler, at du beholder denne 
vejledning. 
  
De sikkerhedsanvisninger i denne vejledning er generelle retningslinjer, der skal ses som overordnede 
retningslinjer. Det er muligt, at du udvikler dine egne måder. Men vi råder dig til at kontakte Faaborg 
Rehab Technic for at få hjælp med at udvikle sikre og effektive teknikker med hensyn til dine daglige 
aktiviteter og dine fysiske evner. 
 
Din nye Click & Go kræver hyppig vedligeholdelse, hvoraf du selv kan gøre meget. Vi anbefaler at du en 
gang om året for inspiceret din Click & Go af en professionel. Du vil finde en vedligeholdelsesplan senere 
i denne manual.  
 
Du vil også opdage, at denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af alle de tilgængelige 
indstillinger i din Click & Go. Mange af disse muligheder kræver, såvel som reparationer på din Click & 
Go. Vi råder dig derfor til at kontakte Faaborg Rehab Technic, hvis din Click & Go kræver reparationer 
eller en modifikation. 
 
Forsigtig!  
 
I denne vejledning vil du finde informative kommentarer og advarsler. Disse er klart identificeret ved 
nedenstående symboler og udseendet af teksten: 
 
 Anbefaling Skader på udstyr er muligt, hvis anbefalingerne ikke følges 
 
 Advarsel For at undgå personskade, skal advarslerne følges 

 

 

 

Din autoriserede forhandler nedenfor: 
 
Firma:   Faaborg Rehab Technic ApS 
 
Adresse:  Smedemestervej 3 
 
   5600 Faaborg 
 
Telefon nummer: 70205553 
 
E-mail adresse: Office@faaborg-rehab.dk 
 
Website:  www.faaborg-rehab.dk 
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1. IDENTIFIKATION  
 
Din Click & Go er udstyret med et serie nummer. Du kan finde dette nummer på rammen. 
Nedenfor er et eksempel på label der sider på rammen. 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Model navn   Modelnavnet på din Click & go  
 
2. Produktion dato  Dato for hvornår Click & Go er produceret. 
 
3. Serial nummer  Alle Click & Go har et serie nummer, som man meget gerne må oplyse, hvis 

man har spørgsmål eller skal have reservedele. 
 
4. Max brugervægt  Den største brugervægt der er tilladt for Click & Go 
 
 
5. Kontakt   Kontakt oplysninger 
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2.  GENEREL FORKLARING OM CLICK & GO 

4.2 2.1 Indhold 

             
Din Click & Go er standard med: 

- Click & Go 

- Batteri oplader 
- Batteri box 
- Tilpassings plader  
- Brugervejledning                                          

4.3 2.2 Komponenter I Click & Go 
                                                                                                                                
                                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.4 Din Click & Go er udstyret med en række elementer og dele. Du skal vide disse før du fortsætter med at 
læse denne manual. Billedet ovenfor er et eksempel. Det er muligt, at din Click & Go er udstyret med 
ekstraudstyr og tilbehør, som ikke er vist på billedet. Du vil se det selv mens du læser manualen. 

4.5 2.3 Generel forklaring på din Click & Go  

4.6 Din Click & Go er en rejsende, og det betyder, at din Click & Go kun kan bruges med en vejleder bag din 
Click & Go. Din Click & Go er specielt udviklet til at hjælpe din vejleder med at skubbe Click & Go. 
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3. SIKKERHEDSFORESKRIFTER 

 

Faaborg Rehab Technic ApS frasiger sig ethvert ansvar for legemsbeskadigelse eller skade på Click & Go, 
som kan opstå under enhver brug, som ikke er I overensstemmelse med love og bekendtgørelser. Ved 
korrekt brug er Click & Go, en yderst sikker og stabil, hvis brugervejledningen følges. Det er imidlertid 
muligt, når Click & Go ikke bruges korrekt, kan opstå farlige situationer. 

4.7 3.1 Generel sikkerhedsforskrifter 

 
Beskyt din Click & Go ved at kontrollere den regelmæssig. Hvis de Click & Go ikke fungerer korrekt, kan 
en farlig situation opstå. HOLD ALTID DIN CLICK & GO VEDLIGE, DET GARANTERE SIKKERHEDEN INDEN 
BRUG 
Regelmæssig inspektion for korrekt justering og rettidig udskiftning af beskadigede og slidte dele, vil 
give en lang levetid til din Click & Go uden problemer. 
Brug altid kun reservedele der passer til Click & Go. 
 

 Advarsler:  
 HOLD ALTID DIN CLICK & GO VEDLIGE, DET GARANTERE SIKKERHEDEN INDEN BRUG 

 

3.2 Warnings for safe use 
 

 Advarsler:  
-  Du må ikke tage passagerer med dig, når du kører med Click & Go. 
-  Altid lige nedstigning af en bakke. 
-  Brug ikke din Click & Go PowerPack under indflydelse af alkohol eller stoffer. 
-  Sørg for, at alle kommunikations- enheder, såsom scannere, 27 MC eller mobiltelefoner, er slukket,
 når du bruger Click & Go. 
-  Kør aldrig i travltrafik. 
-  Kør aldrig ved siden af en flod, havn eller andre nærtstående farvande når der ikke er hegn. 
-  Hvis det er muligt køre ikke hvis det regner. 
-  Kør aldrig i sne eller når det sner. 
-  Kør aldrig ved siden af vejen eller på ujævne overflader. 
-  Kør aldrig i mørke, medmindre Click & Go er udstyret med front og ryg lys (vi foreslår at købe cykel
 lys for din Click & Go). 
-  Sikre dig selv, at der ikke er nogen forhindringer bag dig, når du ønsker at gå baglæns. Vi foreslår at
 køre så langsomt som muligt bagud. 
-  Du må ikke stoppe uventet, køre lige og ikke gøre uventet skarpe sving. 
-  Hold dine hænder på armlænene og fødderne på fodstøtterne. 
-  Forsøg ikke at gå op af kantsten højere end 5 cm. 
- Forsøg aldrig at køre gennem huller mere end 7 cm dyb. 
-  Forsøg ikke at gå op af bakker med en større hældning end 10 grader. 
-  Kør aldrig baglæns på bakker, Click & Go kan vippe hvis den  er kørt ned baglæns. 
-  Altid være forsigtig, når du kører på ujævne eller ubeskyttede overflader, såsom græs og grus. 
-  Kør altid langsomt, når det går ned af bakke. Når du kører ned ad en bakke vil Click & Go blive 
 sværere at styre, du har også en længere bremselængde tid. 
-  Man må ikke stige ud af Click & Go på en bakke. 
- Kør altid lige op ad en bakke! 
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5. BRUGSANVISNING  

4.1 Brug af batteri og oplader til Click & Go  

Din Click & Go er udstyret med vedligeholdelsesfri, lukket AGM batterier. Disse batterier skal kun 
oplades, de har ikke brug for nogen anden vedligeholdelse. Men hvis du ønsker at bruge andre batterier 
på din Click & Go, skal du sørge for du vil få gode vedligeholdelse metoder til batterierne fra din 
leverandør. 

Ifølge lysene på batteriindikatoren kan du se, om batteriet skal oplades:  
 Grønt lys - Batteriet er fuldt opladet  
 Orange lys - Batteriet er halvt fuldt  
 Rødt lys - Batteriet skal oplades 

 Advarsel:  
 De batterier, som vi leverer med Deres Click & Go vil sandsynligvis være tomt eller delvist opladet. 
Det er meget vigtigt for holdbarheden, kraften og rækkevidden af batteriet, at oplade dem helt først 
før brug. 

 

Når batteriindikatorlyset er rødt skal batteriet oplades på følgende måde: 
1. Sørg for at Click & Go er slukket; 
2. Sæt batteri kablet i opladerstikket på bagsiden af Click & Go 
3. Sæt opladeren i power point; 
4. Så oplader Click & Go. Under opladningen vil du se fremskridt der blinker på opladeren.  
5. Forklaring af farven af lysene på opladeren: 
 - Et rødt lys betyder, at opladeren er i brug; 
 - Et grønt lys betyder, at Click & Go er opladet. 
 

   

5.2  

5.3 4.2 Frihjulsfunktion position 

5.4 Hvis du ønsker at bruge din Click & Go er du nødt til at kontrollere, om Click & Go er blevet sat ud af 
frihjulsfunktionen. Du vil finde frihjuls håndtaget (sølv) på bagsiden af Click & Go. Når du trykker 
håndtaget væk fra din Click & Go er den i frihjulsfunktion. Når du trækker håndtaget tilbage mod dig Click 
& Go er den i frihjulsfunktion, og du kan bruge din Click & Go. 

 
  

5.5 4.3 Tilslutning og frakobling din Click & Go 

5.6 Når du ønsker at flytte din Click & Go er du først nødt til at sætte Click & GO i frihjulsindstilling, og følg 
nedenstående trin: 
-  Step med på din stepper, 
- Løft Click & Go lidt mod dig; 
- Du kan nu nemt flytte Click & Go. 

 
   

 
Din Click & Go er nem at tilkoble og frakoble fra din Click & Go. 
 
Tilkobling af din Click & Go til din Click & Go. 
- Sæt Click & Go i frihjuls position (se punkt 4.2);  
- Rul din Click & Go under Click & Go;  
- Tryk med hånden på låsemekanismen,  
- Sørg for, at monteringsramme på Click & Go gå lige over monteringspladerne;  
- Slip låsemekanismen;  
- Click & Go er i den rigtige position, når du høre et klik. 
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Frakobling af Click & Go fra Click & Go 
Du frakobler Click & Go ved at følge instruktionerne ovenfor, men i omvendt rækkefølge. 
 
4.4 Justering af højden på Click & Go 

5.7 Højde justerbart rør 
Du kan nemt justere højden på din Click & Go til den ønskede højde: 
- Drej på knappen, indtil du kan flytte det øverste rør i Click & Go; 
- Juster røret i den ønskede højde; 
- Sørg for, at knappen er forsvarligt spændt.  

6. AT KØRE MED DIN CLICK & GO 

6.2 5.1 Specifikation 

 

Max hastighed 5 kph / 4 mph 

Længde op til  15 km / 10m 

Motor 180 W 

Batteri 2x 12 AH / 12 V 

Oplader  2 AH/ 24 V 

Kørehjul  200 x 50 mm 

Kapacitet 135 KG 

Dimension LxBxH 38 cm x 33 cm (60 cm mellem skubbehåndtag) x 90 cm – 120 cm  
(kan justeres) 

Vægtt-base 10 KG 

Vægt-batteri 8 KG 

Vægtt-totalt 18 KG 

Click & Gos bredde 40 – 55 cm 

 
Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. 

 

6.3 Aktivering af Click & Go on / off 

 Advarsel:  
Når du ikke bruger Click & Go drej hovedafbryderen fra. Du er nødt til at gøre dette for at spare

 batteriets kapacitet. 

 
Før du kan køre med din Click & Go er du nødt til at sørge for, at auto sikringen er sat på. 

   

6.4 Gashåndtag  
På højre side af skubbehåndtag finder du gashåndtaget. Når du tænder for Click & Go kan du 
bestemme hastigheden af Click & Go. Jo længere du skubber håndtaget ned jo hurtigere vil Click & 
Go gå køre. 

   

6.5 5.4 Hastigheds justering  
Med hastighedsregulatoren kan du justere den maksimale hastighed på Click & Go. Når justeringen 
hastigheden er rettet på skildpadden vil Click & Go have en lav hastighed. Når den er rettet på 
kaninen vil Click & Go den have en høj hastighed. Den yderligere hastighedsregulatoren er rettet til 
indikationen hastigheden, hastigheden af Click & Go vil blive justeres automatisk. 

 

6.6 5.5 Kørsel fremad og bagud  
Du har mulighed for at få din Click & Go til at køre fremad eller bagud. Du kan gøre dette ved at 
trykke på knappen. Når V er tændt vil du gå fremad, og når R er tændt, vil du gå baglæns med din 
Click & Go.  

   

Picture 7 

 
Picture 7 

 
Picture 7 
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Product identification 
 Product  : Electric Powered wheelchair support system 
 Brand  : Excel 
 Model/type  : Click & Go 
 Version  : ‘Compact’ 
 
 
Manufacturer:    Name  Van Os Medical B.V. 
      Address Koperslagerij 9 
     
      Country The Netherlands 
 
EU Representative:   Name  W. van Os 
     
      Address Koperslagerij 9 
     
      Country The Netherlands 
 

Function Director   
 
Technical constructed file 
 Prepared by:    Name  J.M.J. Brouwer BBA 
 Function:       Research and Development 
 Issue date:        01 - 01 - 2002 
 TCF date:       01 – 01 – 2002 
 Recertification date:     - 
        
  
 
Means of conformity 
 
The product is in conformity with Directive 93/42/EEG based on the use of a 
Technical construction file in accordance with Article 9 (Class I products) of the 
Directive 
 
Signature of EU representative:  
 
 
Place : Steenbergen 
 
Date : 01 - 01 - 2002 
 
 
Number : VOS.TCF.CG.0810 
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6. PROBLEMANALYSE OG LØSNINGER 

 
Din Excel ® Click & Go er kontrolleret og justeret, så du kan bruge den med det samme. Vedvarende brug kræver 
vedligeholdelse, især hvis der er ændret på de forudindstillede justeringer.  
 
Nedenstående fejlfindingsguide, indeholder en række almindelige problemer, der kan opstå, og tilbyder 
korrigerende handlinger for hver. 
 
 
 
 
 
 
Alle lys blinkker: 
 

Flash Code Fejl Løsning 

1x Batterierne er tomme Oplad batterierne 

2x Dårlig motor kontakt Tjek stik på motoren og motorbørsterne 

3x Kortslutnings af motor Tjek motoren eller udskift Styreenhed 

4x Ikke i brug Lader i brug 

5x Ikke i brug Tjek potentiometer (stå 0) og ledningsføring 

6x Strømsvigt Kontroller ledningsføring og stik, udskift styreenhed 

7x Potentiometer fejl Tjek motorbremse og ledninger 

8x Styringsfejl  Tjek batterier, kabler og stik 

9x Parkering / motorbremse Oplad batterierne 

10x Dårlig forbindelse Tjek stik på motoren og motorbørsterne 

     
Når det røde lys blinkker: 
 

Flash code Solution 

Langsomt Batteriet skal oplades. 

Hver 5 sekund Sleep mode, Tænd for Click & Go igen. 

Hurtigt  Kontrollér ledningsføringen eller programmere Click & Go igen. 

  
 
 Hvis du har problemer, der ikke kan løses med fejlfinding bordet, råde vi dig til at kontakte en kvalificeret 

Excel ®-forhandler. 
 

 Vi anbefaler brug af kun Excel ® reservedele. Hvis 
du ikke bruger originale Excel ® reservedele vil 

garantien være udløbet 



 

                                                        ~ 10/14 ~            

 

Brugermanual 

7. GARANTI 

6.7 7.1 Garanti anvendelsen 

 

Sammen med din Click & Go får du fabriksgaranti. Denne manual kan kun håndterer fabriksgarantien som gives af  
Faabor Rehab Technic ApS 
 
Denne garanti gives kun til dig som forbruger. Det er ikke beregnet til at blive anvendt kommercielt (som leje eller 
institutionelt brug). Garantien er begrænset til fejl på materialer og eventuelle skjulte mangler. Faabor Rehab Technic 
garanterer følgende komponenter på din Click & Go:: 
 
Garantien på din Click & Go er 12 måneder. Dele der er udsat for normal brug slitage, som batterier, er ikke 
omfattet af denne garanti. 

 
 Du kan se garanti periode på label under produktion dato. Se kapitel 1. 

 

 

 

6.8 7.2 Definition garanti 
 
Din faktura er dit garantibevis, husk at gemme de omhyggeligt  
 
Garanti betingelser 
Garantiperioden begynder på købsdatoen. Hvis der inden for garantiperioden, sker at din Click & Go bliver defekt, 
vil den blive repareret eller udskiftet. 
Men du skal have en faktura med købsdatoen, eller et bevis for købsdatoen. Garantien vil starte på den dato, hvor 
er sendt fakturaen til køber. 
 
Reparation og udskiftning skal udføres af en autoriseret Faaborg Rehab Technic serviceværksted. For at få 
garantien, skal din Click & Go være vedligehold som beskrevet i vejledning. Hvis der opstår et problem, skal du 
straks informere Faaborg Rehab Technic. Hvis du bruger Click & Go uden for Danmark, kan du reparere din Click & 
Go ved enhver anden, fra fabrikken godkendt serviceværksted. 

 

Når dele af Click & Go, inden 24 måneder efter garanti dato, og der er behov for erstatning eller udskiftning, som 
et resultat af en Fabriks eller væsentlige fejl, og Click & Go er ved sin første ejer, den eller de dele vil blive 
repareret eller udskiftet gratis. 
 
Denne garanti omfatter ikke arbejdskraft afgifter afholdt af udskiftninger. 
 
Udskiftet eller repareret dele falder under de samme garantibetingelser, som den oprindelige Click & Go. Slidte 
dele er normalt ikke garanteret, medmindre disse dele er slidt som et direkte resultat af en original producent 
defekt. Disse dele er for eksempel dæk, batterier og lignende former for reservedele. 
Betingelserne ovennævnte garanti beskriver alle Click & Go dele, og som anvendes til modellerne købt på det 
normale slutbruger pris. 
 
Faaborg Rehab Technic ApS erstatning vil ikke blive accepteret hvis fejlen er:   
når Click & Go skal udskiftes eller reparation af denne direkte resultat fra : 
 
1. Ikke vedligeholder Click & Go og dele i henhold til fabrikantens anbefalinger, eller ikke bruger de specifikke 

originale dele; 
2. Beskadige Click & Go eller dele af uopmærksom brug, uheld eller forkert brug; 
3. Indstilling af Click & Go eller dele, forskellig fra specifikationerne fra fabrikanten eller erstatninger gjort før 

servicetekniker er advaret. 
4. Hvis produktet ikke er forsynet med en original fabrik identifikation label som beskrevet i manualen, 

 se kapitel 1.  

 Denne garanti kan 
ikke overføres 
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Den Click & Go, der er beskrevet og vist i denne vejledning kan afvige fra din egen model i detaljer. Men alle 
anvisninger er relevante, uafhængigt af lidt forskellige detaljer. Vi forbeholder os ret til at ændre produktet i 
denne manual uden yderligere varsel. Alle tegninger, foranstaltninger og kapacitet viste i denne manual, er 
tilnærmelser og kan være lidt anderledes til dine Click & Go specifikationer 
 

 Advarsel:  
Faaborg Rehab Technic kan ikke være ansvarlig for eventuelle deraf følgende eller individuel skade 
overhovedet. Mens denne manual er skabt med omhu men er ikke eksklusiv. Hvis du vil bruge Click & 
Go som ikke er i overensstemmelse med retningslinjerne i denne manual. Kontakt da Faaborg Rehab 
Technic for at rådføre dig. Garantien er kun gældende i den angivne periode. Hvis der foretages 
justeringer på Click & Go, der har indvirkning på strukturerne i produktet, vil garantien udløber helt. 
Kontakt Faaborg Rehab Technic for en udvidet garanti. 

 
Til garantiservice, skal du kontakte din autoriserede forhandler, hvor du har købt din Click & Go. Hvis det sker, at 
du ikke bliver hjulpet til din tilfredshed om garanti service, kontakt venligst Faaborg Rehab Technic skriftligt. Du 
kan finde adressen på forsiden af denne manual. 

8. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 

6.9 8.1 Generelle vedligeholdelse instruktioner 

 
Click & Go har brug for periodisk vedligeholdelse. Dette er nødvendigt for en lang levetid og et optimalt bruger 
komfort i på din Click & Go. En dårligt vedligeholdt Click & Go vil give flere tekniske problemer, dreje mindre 
fleksible og miste garantien.  

 

Forebyggende vedligeholdelse er vigtig, mange af disse ting, du kan nemt gøre selv eller en ven eller et 

familiemedlem kan hjælpe dig. Vi fremhæver under vedligeholdelse det selv kan gøre. 

 
Batteri  
For optimal brug og maksimal levetid på dine batterier, du skal sørge for, at batterierne er helt tomme, før du vil 
genoplade dem Du skal også til at oplade batterierne helt, før du skal bruge dem igen. 
 
Rengøring 
Det er vigtigt at rense din Click & Go regelmæssigt. Du bør i det mindste rense det ved at fjerne snavs, hver gang 
du har brugt din Click & Go. Dette vil forlænge levetiden på Click & Go, og det vil påvirke kørekomforten, når du 
bruger Click & Go næste gang 
 
Dæk 
Kontrollér dæktrykket i Click & Go regelmæssigt. Trykket i dækkene skal være 36 PSI / 2,5 BAR. Også undersøg 
dækkene for slid og udskift dem efter behov.
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8.2 Service checkliste 
 
For optimal levetid af din Click & Go, skal du regelmæssigt vedligeholdes af en autoriseret forhandler. 
K = Kontrol  S = Smøring  U = Udskiftning 
 

 
 
Service interval: ................................ 

Service Skema 

Service nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Hjul / dæk / Anti-tip hjul: for eksempel pres og slid 
lejer                   

Gasfjedre: lækage                   

Afkoblings mekanisme: for eksempel tolerance 
                  

Kål børster motoren                   

Gashåndtaget: for eksempel arbejde på batteri-
indikator måler og justering af hastighedsregulator 

                  

Elektronisk mekanisme: for eksempel ledninger og 
tilslutning                   

Kontrolleret af (initialer)                   

Inspektion dato                   

 
 
Service stamp dealer  
 

 
    

     

 
I praksis burde intensitet variere meget fra person til person. Det kan derfor godt være, at i dit tilfælde, kræver 
Click & Go service mindre end en gang om året.  Men da det er så forskelligt fra person til person, derfor anbefaler 
vi 1 gang om året. 
 
 Vedligeholdelse er ikke garanti. Din forhandler kan afvige fra vedligeholdelsesintervallet. 

  1   2   3   4   5 

  6   7   8   9   10 


