
TJEKLISTE 
 TIL DIN REJSE
ANSVARSFRASKRIVELSE: De følgende rejsetips er kun vejledende. 
Permobil afgiver ingen kliniske, driftsmæssige eller garantimæssige 
erklæringer om de produkter, funktioner eller tjenester, der er nævnt 
nedenfor.

Se brugervejledningen for yderligere sikkerhedstips og retningslinjer for transport. 

 Oplad dine batterier helt.

  Pak opladeren. Hvis du rejser til udlandet, skal du kontrollere, 
at din oplader er kompatibel.

 Sørg for, at din stol er blevet efterset for nylig.

 Find en autoriseret Permobil-forhandler, der hvor du skal hen.

 Skriv dit serienummer ned, og tag det med dig.

  Overvej at anskaffe taskekroge, armlænstasker eller en Permobil- 
bagageboks til ekstra opbevaring.

		Kontakt	dit	flyselskab	i	forvejen	for	at	planlægge	transporten	af	
din	stol.	Beskriv	den	type	stol,	du	bruger,	og	tag	flyets	størrelse	
i betragtning for at sikre, at det passer til dine behov.

		Vær	opmærksom	på,	at	nogle	flyselskaber	kan	bede	dig	om	at	
underskrive en erklæring, hvor de fraskriver sig ansvar for din 
stol under transport.

  Nedskriv den type batterier, der er installeret på din stol, og 
hvor	meget	din	stol	vejer.	Nogle	flyselskaber	kan	bede	om	disse	
oplysninger.

  Tag billeder af din stols tilstand, inden du tjekker ind i lufthavnen.

  Kontakt handicapservice, når du er 5-10 minutter fra lufthavnen, 
så de kan møde dig ved ankomsten.

  Sørg for at informere indtjekningspersonalet om alt medicinsk 
udstyr, så de kan mærke det som skrøbeligt gods.

		Bed	om,	at	din	stol	står	opret	og	stabilt	under	flyvningen.

  Fjern den øverste del af ryglænskåben, og læg den i sædet for 
at reducere højden på din stol og gøre den nemmere at læsse af 
og på.

  Anbring joysticket på indersiden af armlænet for yderligere at 
beskytte det under transport.

  Sæt stolens drivmotorer i friløbstilstand, og sluk for stolens 
afbryder,	så	flypersonalet	kan	flytte	stolen	uden	at	bruge	
joysticket.

  Sørg for, at stolens sædesystem bliver krympeemballeret inden 
lastning for at holde ryglænet og andre stolekomponenter 
sammen under transport.

  Brug bobleplast, når der er behov for mere beskyttelse af f.eks. 
nakkestøtter, omni-displays eller andet tilbehør.

  Sæt et mærke med dine kontaktoplysninger på din stol og 
eventuelle aftagelige dele.

  Når du ankommer til gaten, så bed gate-medarbejderen om at 
få lov til at tale med den lastningsansvarlige (ramp supervisor). 
Du kan give dem tjeklisten og forklare, hvordan man passer på 
din stol.

		Tag	puden	med	på	flyet	for	øget	komfort,	når	du	rejser.

  Husk at tale for dine egne interesser. Det, der fungerer for 
andre, fungerer måske ikke for dig.

  Hvis du rejser med din stol uden for bilens kabine, skal du sikre 
dig, at stolen er beskyttet med et vandtæt betræk.

  Sørg for, at din stol er korrekt fastgjort til køretøjet.

		Overvej	at	bruge	sikkerhedslåsen,	hvis	du	planlægger	at	 
efterlade din stol ved bilen uden opsyn.

		Lav	en	anmeldelse	til	flyselskabet	eller	anden	rejseudbyder,	før	
du forlader lufthavnen.

  Kontakt en autoriseret Permobil-forhandler eller -repræsentant 
i dit område. De vil gøre alt, hvad der er muligt, for at hjælpe dig 
med at blive køreklar igen.

FØR DU TAGER AF STED

REJSE MED FLY

REJSE I BIL

HVIS DER SKER NOGET MED DIN STOL
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