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Fra seng til kørestol aktiv borger 

1. Fodstøtter svinges ud til siden. 

2. Sædehøjde justeres til borgers 

behov. 

3. Borger sætter sig i kørestolen. 

4. Hoftevinkel justeres. 

5. Fodstøtter svinges tilbage. 

Fra seng til kørestol passiv borger 

1. Fodstøtter svinges ud til siden. 

2. Sædevinkel justeres til borgers 

behov. 

3. Hoftevinkel justeres på 

fjernbetjening. 

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 pudemoduler, når 

bruger sidder i kørestolen. 

 

Skubbebøjlens vinkel justeres 

vha. fingerskruer på højre og 

venstre side af skubbebøjle. 

Højden justeres ved brug af de 

to italienergreb på ryggen. 

Armlæn justeres i højde og 

vinkel ved hjælp af fingerskruer 

på siderne. 

Benstøtter kan indstilles i højde 

og position. Benstøtterne har 

også swing away funktion. 

Fodpladen og benstøttens 

vinkel samt lægpladens vinkel 

kan justeres med værktøj.  

Scan koden og få mere info om 

Kamille Power Komfortkørestol. 

 

 

 

 

 

Kamille Power Komfortkørestol 

Guide til forflytning, elektriske funktioner og opladning. 

QUICK GUIDE 

Joystick 

Kamille Power aktiveres ved tryk 

på Tænd-knappen. 

På joysticket ses: 

- en tænd- og slukknap 

- en knap med et horn 

- et display, som viser 

batterikapacitet, tidspunkt, 

hastighed, og kørselsprofil 

- to knapper mærket med 

Mode og Profile 

- en dobbeltknap, der styrer 

hastigheden. 

Tryk på Mode for at skifte mellem 

kørsel og sæde- og rygjustering. 

Før styrepinden op eller ned for 

at styre tiltfunktionen.  

Skub styrepinden til højre eller 

venstre for at skifte mellem tilt-in-

space (0-45°) og kip (96-131°). 

Der er tre kørselstyper (manøvre, 

indendørs og udendørs) med hver 

fem hastighedstrin. 

Maks. hastighed er fem km i timen 

og maks. rækkevidde er ti km. 

Øverst på joystickets display ses 

batteriindikatoren. Kørestolen 

oplades, når indikatoren er i det 

røde felt. 

Kørestolen oplades, når den  

tilhørende lader sluttes til 

bagsiden af joysticket og til 

strøm.  Kørestolen kan ikke køre 

under opladning.  

Brug altid tilt og recline 

funktionerne forsigtigt, så hurtige 

ryk undgås. 

Bremser 

Bremsen er indbygget i 

motoren. Det vil sige, når 

joysticket slippes, stopper 

kørestolen.  

Daglig rengøring af kørestolen 

Kørestolens stel, sæde og 

armlæn rengøres med vand og 

et almindeligt rengøringsmiddel.  

Puderne kan fjernes og 

desinficeres med ethanol 70-

85% eller et klorprodukt min. 

1000 ppm og max. 10000 ppm.  

Joysticket desinficeres på 

samme måde som puderne. 

Hvis Kamille Power skal vaskes i 

vaskehal på fx depot eller 

hospital skal alle elektriske 

komponenter afmonteres.  

Kontakt da Cobi Rehab på 7025 

2522. 

 Klemningsrisiko for borger i 

kørestolen under justeringer. 


