
Permobil Connect
Din rullstol har blivit smartare.



Sinnesro
Vi lever i en värld där uppkoppling är allt. Din rullstol ska inte vara 
något undantag och har nu samma tekniknivå som du har vant dig 
vid i ditt dagliga liv.

Information är makt, och My Permobil-appen ger dig viktig
rullsstolsdata när och var du än behöver den, på jobbet eller i 
samhället. Du ser snabbt din körda sträcka, batteristatus och din 
användning av sitsfunktionerna. Du kan planera din dag bättre och 
få ut mer av din Permobil*.

Permobil Connect 

Din värld – nu helt uppkopplad
Kopplar ihop användarna och Permobil via en enda smidig plattform.

Permobil Connect

består av My Permobil-appen för 
rullstolsanvändarna och Permobils 
Proactive Maintance Center som 
hjälper användaren om något fel 
uppstår.

Båda parterna tjänar alltså på att 
data delas.

Service på en ny nivå
Appen kopplar ihop dig med Permobil 
Proactive Maintenance Center på ett sätt 
som tidigare inte varit möjligt. Permobils 
tekniska support kommer vid behov 
åt rullstoldata på distans och kan lösa 
potentiella problem, så att du kan ägna 
dig åt att leva ditt liv. Uppdateringar 
om batterihälsa, felkoder, användning 
av sitsfunktioner och strömavläsningar 
överförs automatiskt och ger viktig infor-
mation om hur din rullstol mår.

* Tillgänglig på följande rullstolsmodeller: M3, M5, F3, F5, F5 VS.



Trippmätare
Hur långt kör du? I genomsnitt, per 
dag, per vecka? All den här informa-
tionen finns nu tillgänglig med ett 
enkelt klick.

Hälsosamt sittande 
Forskningen visar att det är 
bra att byta ställning ofta. 
My Permobil hjälper dig att 
kartlägga ditt sittbeteende 
och utveckla goda sittvanor.

Felövervakning  
Om något fel uppstår har du mer information till hands, 
vilket underlättar kontakten med en servicetekniker. 

Permobil Proactive Maintenance Center kan nu ge en 
mer målinriktad service eftersom de har tillgång till 
information om rullstolen utifrån data som tas emot och 
lagras.

Batteristatus
Laddad med kunskap. Funk-
tionen för batteriladdning 
hjälper dig att hålla koll på 
batteriets skick. 

Aktivera din stol
Stolen har en anslutningsenhet med ett in-
byggt SIM-kort som sköter all överföring av 
data till och från din rullstol. Du bestämmer 
själv när och var.
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Med Permobil Connect kan jag planera 
mitt schema utifrån information om 
laddning och körd sträcka. Det gör mig 
mer oberoende.

-Todd, USA

Få ut mesta möjliga av din Permobil.

Aktivera din stol
connect.permobil.com/activate

My Permobil-appen skapar förståelse för rullstolens prestanda, 
och skapar trygghet för användaren av Permobil Connect. Du kan 
enkelt se information om batteriladdning, körd sträcka och rul-
lstolens funktioner, och därför dra maximal nytta av allt det som 
din Permobil kan göra för att hjälpa dig att leva ett aktivt liv.

Hur får jag Permobil Connect?
Permobil Connect finns på rullstolar i serierna M3/M5 och F3/F5 
levererade efter 1:a oktober 2019.

Ladda ner My Permobil-appen från App Store eller Google Play och 
logga in för att aktivera stolen, eller gör det online med hjälp av din 
tjänsteleverantör på connect.permobil.com/activate


