Din nye el-kørestol
- bevilget efter servicelovens § 112
Forsikring
El-kørestolen er et udlån, som du skal levere tilbage Hjælpemiddelcentret forventer, at du kontakter dit
til Hjælpemiddelcentret, hvis du ikke har behov for forsikringsselskab og får påtegnet kørestolen i din
indboforsikring.
den længere.
Udlån

Vedligeholdelse
Det er dit ansvar at passe godt på den udlånte
el-kørestol. Læs brugsvejledningen grundigt og følg
dens anvisninger.
Du skal selv sørge for at rengøre og vedligeholde
el-kørestolen. Vær specielt opmærksom på at
kontrollere el-kørestolens dæktryk.
Reparation
Hvis el-kørestolen går i stykker, skal du
kontakte Hjælpemiddelcentret.
Telefon 70 80 82 14 (tast 1)
Der kan normalt ikke ydes hjælp til reparation, som
du selv har iværksat og fået udført, før der er givet
bevilling til det.

Lapning og udskiftning af dæk
Du er selv er forpligtet til at sørge for lapning og
udskiftning af dæk, og du skal selv betale udgifterne.
Du kan kontakte nedenstående firmaer vedrørende
lapning/udskiftning af dæk:
Cykelmobilen
Telefon 40 14 23 07
Handiwork
Telefon 29 65 70 35
Mere end én årlig udskiftning af dæk
Hvis du har behov for mere end én årlig udskiftning
af dæk og slanger til el-kørestolen, kan der ydes
hjælp til udskiftningen.
Kontakt Hjælpemiddelcentret
Telefon 70 80 82 14 (tast 1).
Da du skal selv betale for den første udskiftning, skal
du huske at gemme kvitteringen som bevis.

Opladning og parkering
El-kørestolen bør stå overdækket. og den skal altid
stå til opladning, når den ikke er i brug, da batteriet Falck-abonnement
ellers kan beskadiges. Du skal selv dække udgifterne Du kan oprette et Falck-abonnement, så du kan
til el-opladning.
få hjælp med det samme, hvis din el-kørestol går i
stykker eller punkterer. Du skal selv betale for Falckabonnementet.
Færdselsregler
Som fører af en el-kørestol skal du forholde dig som
Kontakt Falck på telefon 70 10 20 30.
▪ fodgænger, hvis din hastighed er under 6 km/t
▪ cyklist, hvis din hastighed er over 6 km/t
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