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Från säng till rullstol, aktiv 

användare 

1. Fotstöden svängs ut till sidan. 

2. Sitthöjden anpassas till 

användarens höjd. 

3. Användaren sätter sig i 

rullstolen. 

4. Höftvinkeln justeras. 

5. Fotstöden svängs tillbaka. 

Från säng till rullstol, passiv 

användare 

 1. Fotstöden svängs ut till sidan. 

2. Sitthöjden anpassas till 

användarens höjd. 

3. Höftvinkeln justeras på rygg-

stödet. 

4. Tilta rullstolen något tillbaka. 

5. Svinga det ena armstödet till-

baka. 

 

 

6. Lyft in användaren från sidan. 

7. Sväng tillbaka fotstöden. 

Ta rullstolen i bruk  

Gör en bedömning om det finns 

behov av extra fyllning i 

ryggmodulerna när användaren 

sitter i rullstolen. 

Ryggmodulerna finjusteras med 

hjälp av FitGo-systemet som är 

placerat på ryggplattorna. 

Knappen aktiveras när den 

trycks in. Ska ryggstödet 

justeras dras knappen ut och 

vrids för att slacka eller spänna 

ryggstödet.  

Andra justeringsmöjligheter 

Körbygeln justeras med hjälp av 

ett klicksystem. 

Benstöden kan ställas in i höjd 

och vinkel. Benstöden har också 

en swing away funktion. 

Fotplattans vinkel, benstödens 

höjd och vinkel samt ben-

plattans vinkel kan justeras utan 

verktyg.  

 

 

Cobi Cruise bariatrisk komfortrullstol 
Guide till förflyttning, elektriska funktioner och uppladdning. 

QUICK GUIDE 

Elektriska funktioner 

Rullstolen startas vid tryck på 

valfri knapp på 

manöverkontrollen. 

Manöverkontroll 

Överst på manöverkontrollen ses 

batteriindikatorn. Ladda rullstolen 

när indikatorn börjar blinka i det 

röda fältet. 

Rullstolen laddas när strömkabeln 

från kontrollboxen kopplas till ett 

strömuttag. En full uppladdning 

tar upp till sex timmar. Ladda 

gärna rullstolen direkt vid 

mottagning. 

Under batteriindikatorn på 

manöverkontrollen finns 

ryggtiltsfunktionen. Pilarna styr 

ryggtilten från 90°- 120°. 

Under denna finns tiltfunktionen 

för sits. Sitsen kan tiltas från -4° - 

13°. 

Använd alltid sits- och ryggtilts-

funktion med försiktighet, så att 

ryck i stolen undviks. 

Aktuator 

Det finns tre aktuatorer under 

sätet på Cobi Cruise. Två sits-

aktuatorer och en ryggaktuator.  

De två sitsaktuatorerna styr 

sitstilten. Ryggaktuatorn styr 

ryggtiltsfunktionen. 

Om aktuatorerna slutar fungera 

ska manöverkontrollen omstartas. 

Var uppmärksam på att alla tre 

aktuatorer aktiverats under 

omstarten. 

Bromsar 

Cobi Cruise har brukarbromsar 

placerade på var sida om 

ramen. De kan användas av 

både användare och 

omsorgspersonal.  

Skivbromsarna används med 

hjälp av ett bromshandtag 

monterat på körbygeln.  

Daglig rengöring av rullstolen 

Rullstolens ram, sits och 

armstöd rengörs med vatten 

och ett vanligt rengörings-

medel. Sitsen kan tas av och 

desinficeras med ethanol 70–

85% eller en klorprodukt min. 

1000 ppm och max. 10 000 

ppm.  

Manöverkontrollen kan 

desinficeras med ethanol 70–

85% eller en klorprodukt min. 

1000 ppm och max. 10 000 

ppm.  

Omstart - 

manöverkontroll   

Håll ner bägge 

piltangenterna 

markerade med 

röda prickar i 5 

sekunder. Det får de 

tre aktuatorerna att 

köra till bottenläge.  

När omstarten är 

gjord fungerar de 

elektriska funk-

tionerna igen. 

 Var uppmärksam på att inte 

klämma användarens hud, 

fingrar och fötter vid justering. 


