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Från säng till rullstol, aktiv 

användare 

1. Fotstöden svängs ut till sidan. 

2. Sitsvinklen anpassas till 

användarens behov. 

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. Sitsvinklen anpassas till 

användarens behov. 

3. Höftvinkeln justeras på rygg-

stödet. 

4. Tilta rullstolen något tillbaka. 

5. Svinga armstödet tillbaka. 

 

 

 

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 Power bariatrisk komfortrullstol 

Guide till förflyttning, elektriska funktioner och uppladdning. 

QUICK GUIDE 

Joystick 

Rullstolens funktioner slås på med 

på/av-knappen på joysticken. 

När joysticken är på visas 

batterikapaciteten överst på 

displayen. Ladda rullstolen när 

kapaciteten är i det röda fältet. 

Längst ner på skärmen visas de 

tre typerna av körning i numerisk 

form: 

- 1 är manöver 

- 2 är inomhus 

- 3 är utomhus. 

Varje körtyp har fem 

hastighetssteg. Hastigheten i 

km/h (max. 6 km/h) syns ovanför 

de fem hastighetsstegen. 

Profil växlar körtyp mellan 1-3. 

Tryck på Mode för att växla 

mellan körning och justering av 

sits och rygg. Använd joystickens 

upp och ner för att styra 

tiltfunktionen. Genom att föra 

joysticken åt höger eller vänster, 

växlas tilt- och 

lutningsfunktionerna. 

Använd alltid tilt- och 

lutningsfunktionerna försiktigt för 

att undvika ryck. 

Vid lutning av rygg och säte till en 

instabil funktion begränsas 

körhastigheten. 

Detta indikeras av en orange eller 

röd sköldpadda på displayen. 

Bromsar 

Bromsen är inbyggd i motorn. Det 

vill säga när joysticken släpps 

stannar rullstolen. 

Laddare 

Cruise Power laddas via den 

medföljande laddaren. Anslut 

laddaren till strömuttag och till 

baksidan av joysticken. En full 

laddning tar upp till sex timmar. 

Under laddning fungerar inte 

rullstolens funktioner. 

Ladda rullstolen vid 

mottagning. 

OBS Rullstolen kan fortfarande 

manövreras trots det urladdade 

batteriet. 

Daglig rengöring av rullstolen 

Rullstolens ram, sits och 

armstöd rengörs med vatten 

och ett vanligt 

rengöringsmedel. Sätet och 

joysticken kan desinficeras med 

etanol 70-85 % eller en 

klorprodukt min. 1000 ppm och 

max. 10 000 ppm. 

På joysticken fins:   

- På- och av knapp 

- Signalhorn 

- Display som visar 

batterikapacitet, 

tidpunkt, hastighet, 

och körprofil  

- Mode och Profile 

knapp 

- Hastighetsknapp. 
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Avmontera alla elektriska 

komponenter innan du tvättar 

Cruise Power i tvättkabinett. 


