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Fra seng til kørestol aktiv bruger 

1. Fodstøtter svinges ud til siden. 

2. Sædevinkel justeres til brugers 

højde. 

3. Bruger sætter sig i kørestolen. 

4. Hoftevinkel justeres af bruger. 

5. Fodstøtter svinges tilbage. 

Fra seng til kørestol passiv bruger 

1. Fodstøtter svinges ud til siden. 

2. Sædevinkel justeres til brugers 

højde. 

3. Hoftevinkel justeres på 

joysticket. 

4. Tilt kørestolen godt tilbage. 

5. Sving det ene armlæn tilbage. 

6. Lift bruger ind fra siden. 

7. Sving fodstøtter og armlæn 

tilbage. 

 

Tag kørestolen i brug  

Vurdér om, der er behov for 

ekstra fyld i de ni rygmoduler, 

når bruger sidder i kørestolen. 

Rygmodulerne finjusteres vha. 

FitGo drejeknap-systemet 

placeret på rygpladerne.  

Drejeknappen aktiveres, når den 

trykkes ind. Skal knappen 

løsnes, trækkes den ud, så 

snoretrækket frigives.  

Flere justeringsmuligheder 

Skubbebøjlen justeres vha. af et 

kliksystem. 

Benstøtter kan indstilles i højde 

og position. Benstøtterne har 

også swing away funktion. 

Fodpladen og benstøttens 

vinkel samt lægpladens vinkel 

kan justeres uden værktøj. 

Andre justeringer foretages 

med værktøj. 

 

 

Cobi Cruise Power bariatrisk komfort kørestol 

Guide til forflytning, elektriske funktioner og opladning. 

QUICK GUIDE 

Joystick 

Kørestolens funktioner tændes på 

tænd/sluk knappen på joysticket. 

Når joysticket er tændt, ses 

batterikapaciteten øverst på 

displayet. Oplad kørestolen, når 

kapaciteten er i det røde felt. 

Nederst på skærmen ses de tre 

kørselstyper i talform: 

- 1 er manøvre 

- 2 er indendørs 

- 3 er udendørs.  

Hver kørselstype har fem 

hastighedstrin. Hastigheden i 

km/t (max 6 km/t) ses ovenover 

de fem hastighedstrin.  

Profile skifter kørselsprofiler 

mellem 1-3. 

Tryk på Mode for at skifte mellem 

kørsel og sæde- og rygjustering. 

Brug styrepinden op og ned til at 

styre tiltfunktionen. Ved at 

skubbe styrepinden til højre eller 

venstre, skiftes mellem tilt og 

recline funktionerne. 

Brug altid tilt og recline 

funktionerne forsigtigt, så hurtige 

ryk undgås. 

Ved tilt af ryg og sæde til en 

ustabil funktion, begrænses 

kørselshastigheden.  

Det indikeres med en orange eller 

rød skildpadde på displayet. 

Bremser 

Bremsen er indbygget i motoren. 

Dvs., når joysticket slippes, 

stopper kørestolen. 

Oplader 

Cruise Power oplades via den 

medfølgende oplader. Laderen 

sættes til stikkontakten og til 

joystickets bagside. En fuld 

opladning tager op til seks 

timer.  

Under opladning virker  

kørestolens funktioner ikke.  

Oplad kørestolen ved 

modtagelsen. 

BEMÆRK, at kørestolen stadig 

kan manøvreres rundt trods 

fladt batteri.  

Daglig rengøring af kørestolen 

Kørestolens stel, sæde og 

armlæn rengøres med vand og 

et almindeligt rengøringsmiddel.  

Sædet og joysticket kan 

desinficeres med ethanol 70-

85% eller et klorprodukt min. 

1000 ppm og max. 10000 ppm.  

Afmonter alle el-komponenter, 

før Cruise Power vaskes i 

vasketunnel. 

På joysticket findes:   

- Tænd/sluk knap 

- Båthorn 

- Display med 

batterikapacitet, 

tidspunkt, hastighed, 

og kørselsprofil  

- Mode og Profile knap 

- Hastighedsknap. 
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