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LED-farvens betydning, når Reden er tilsluttet til stikkontakt 
 

Grøn Reden er tilsluttet stikkontakt. Fjernbetjeningen har ikke 
været brugt. Styreboksen er i funktion, og Reden er klar til 
brug. 
 

Gul Reden er tilsluttet stikkontakt. Fjernbetjeningen er ikke 
blevet aktiveret. Styreboksen er ude af funktion. Kontakt 
Cobi Rehab. 
 

Gul Reden er tilsluttet stikkontakt. Fjernbetjeningen er blevet 
aktiveret. Styreboksen er i funktion. 
 

 

 
LED-farvens betydning, når Reden er batteridreven 
 

Orange Reden kører på batteri. Fjernbetjeningen er blevet brugt. 
Styreboksen er i funktion og er i brug. 
 

Intet LED-lys Batteriet virker. Fjernbetjeningen er ikke aktiveret eller også 
er styreboksen ikke tilsluttet stikkontakt. 
 

Reden – Mobilt leje 

Anvendelse, opladning og elektrisk system 

QUICK GUIDE 

Anvendelse af håndbetjening  
Brug af Redens hæve– og sænkefunktioner.  

 

 Øverste: Vinkling af ryg. 

Mellem: Hæv eller sænk fodmodulet.  

Nederste: Hæv eller sænk hele Reden. 
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Anvendelse  

Redens hæve- og sænkefunktion samt justering af rygvinklen styres ved 

hjælp af fjernbetjeningen. Den anbefalede brugervægt er max. 90 kg. Reden 

er ikke beregnet til udendørs brug. 

 

Opladning af Reden 

Batteriet skal tilsluttes en oplader, når der afgives en bib-lyd, ellers 

ødelægges batteriet.  

• Sæt batteriets ledning i stikkontakten. Opladningstiden er 10 timer. 

• Reden må ikke benyttes under opladning. 

• Et fuldt opladt batteri holder i op til fem timer.  

• Rul ledningskablet sammen inden brug af Reden.  

• Når Reden ikke er i brug, skal batteriet stadig oplades hver 12. måned.  

• Indfør faste rutiner for opladning. 

 

 

 
LED Indikator  

CA41 har en trefarvet LED indikator, som sidder på styreboksen. Indikatoren 

viser om Reden kører på batteri, eller om den får strøm via en stikkontakt. 

 



 
 

 
 

 

 

  

  

 

 

        Klemmerisiko  
 
Pas på, at bruger og tøjdele ikke kommer i klemme i hjul eller lignende. 

         Vigtig information   
 
Hæv ikke Reden, når den er kørt ind under et bord eller lignende.  
 
Det kan medføre skade på Reden og bruger. 
 

Reden – Mobilt leje 

Betjening 

QUICK GUIDE 

Redens bremsesystem 

Bremsegrebet på styrehåndtaget er 

forsynet med lås og fungerer som 

en parkeringsbremse.  

Bremsen aktiveres ved at klemme 

på bremsehåndtaget. Frakobl 

bremsen ved at holde den røde 

plastdel inde.  

 

 

 

 

Forflytning til og fra Reden 

Brug lift, når bruger forflyttes til og 

fra Reden. Ved brug af mobillift skal 

Reden hæves, så mobilliftens ”ben” 

går fri af løftearmen under vognen. 

 

Transport af Reden 

Løft ikke Reden ind i et køretøj ved 

håndkraft. Brug lift eller rampe, hvis 

Reden skal transporteres i køretøj 

fra ét sted til et andet.  

Bruger må aldrig ligge i 

Reden under transport i køretøj.  

Reden er forsynet med seks 

bespændinger, der bruges til at 

fastgøre Reden til bunden af 

køretøjet. Se herunder. 

Længdejustering af Reden 

Rammen kan længdejusteres i 

sædedel og rygdel. Der er i alt ni 

indstillinger. Sådan gør du:  

• Fjern indsatspuden. 

• Tag fat på undersiden af 

rammen, hvor der på hver side 

er positioneringsbolte. Drej 

boltene i ulåst position. 

• Træk og skub ud til ønsket 

position. Drej boltene tilbage i 

låst position og træk i rammen 

til der høres et ”klik”. 

• Reden er nu klar til brug. 

Montering af bælte  

Brug altid bælte, når bruger opholder 

sig i Reden. Brug et eller to bælter 

afhængigt af brugers motoriske uro.  

Placer bæltet/bælterne hen over 

hoften.  

Bæltet/bælterne fastgøres rundt om 

rammen eller i rillerne under sædet.  

Sengehest kan tilkøbes. 

Indstilling af styrehåndtaget  

Styrehåndtaget er monteret på 

rammen. På hver side af den 

lodrette styrestang findes et greb, 

som kan løsnes, så håndtagets 

vinkel kan indstilles.  

Vip ikke Reden bagover, når den 

skal op ad eller over fx en rampe. 

Vippet kan ødelægge 

styrehåndtaget. 


