
Bruksanvisning

Norsk bokmål 

Denne bruksanvisningen gjelder for følgende modeller: 
Modellnr. NSC-21C Nordic Sensi®Chair – Care
Modellnr. NSC-21H Nordic Sensi®Chair – Hospital
Modellnr. NSC-21 Nordic Sensi®Chair – Free 

Før du bruker denne enheten anbefaler vi at du leser hele denne bruksanvisningen.
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INNLEDNING

Takk for at du har valgt en Nordic Sensi®Chair. Ved å lese 
denne bruksanvisningen som inneholder viktig informasjon om 
bruk og håndtering av produktet, tar du vare på din egen og 
andres sikkerhet.

Tiltenkt bruk
Produktet stimulerer sansene gjennom behagelige vugge-
bevegelser, MusiCure®-musikk, innebygde bassvibrasjoner og 
posisjonerings- og vekttilbehør. 

Intensjonen med stolen er å redusere agitasjon, roping og 
aggressiv atferd, for å slappe av eller samle energi, stimulere/
oppnå kognitiv respons, stimulere og forbedre pasientens/
brukerens generelle velvære og livskvalitet.

Nordic Sensi®Chair bidrar til en bedre, roligere og mer trivelig 
atmosfære som gir rom for bedre pleie.

Målgruppen for stolen er alle sluttbrukere med spesielle behov, 
inkludert personer med nevropsykologiske utfordringer som 
kan oppleve bedring ved bruk av stolen, samt friske personer 
som ønsker å stresse ned, slappe av og samle krefter. 

Produktet er kun beregnet til å bli brukt av én person om 
gangen.

Kontraindikasjoner
Det finnes ingen kjente medisinske kontraindikasjoner ved 
bruk av produktet. Hvis det er tvil eller bekymringer rundt den 
enkelte brukers medisinske tilstand i forbindelse med bruk av 
stolen, bør brukeren oppsøke lege for en profesjonell vurdering 
og godkjennelse av eventuelt videre bruk av produktet.

Det bør alltid utnevnes én eller et knippe profesjonelle brukere 
av stolen. Profesjonelle brukere er ansvarlige for planlegging 
og gjennomføring av en gyngeøkt, og det er alltid den 
profesjonelle brukerens ansvar å bestemme om og sørge for 
at behandling med Nordic Sensi®Chair er egnet for pasienten.

Profesjonelle brukere bør lese denne bruksanvisningen nøye 
før de planlegger gyngeøkter med Nordic Sensi®Chair. 

Hvis brukeren føler ubehag, svimmelhet eller kvalme ved 
bruk av stolen, bør man senke gyngehastigheten til de aktive 
programmene, forkorte økten, sette seteryggen i en mer 
oppreist posisjon eller avslutte behandlingen.

Deler og tilbehør

Det skal bare brukes originaldeler og orginalt tilbehør til Nordic 
Sensi®Chair. 

  Vær spesielt oppmerksom på madrassen, da det bare er 
originalmadrassen som er formet slik at den passer trygt på 
produktet.

Produktets levetid

Den forventede levetiden av produktet er åtte år ved daglig 
bruk, i samsvar med sikkerhetsanvisningene og riktig bruk, som 
er spesifisert i denne bruksanvisningen. Den effektive levetiden 
varierer avhengig av hvor hyppig og intensivt stolen brukes, 
og avhengig av rengjørings- og desinfeksjonsmetoden som er 
benyttet.

Informasjon om garanti

Vi tilbyr produsentens garanti på produktet i henhold til våre 
generelle vilkår.

Garantikrav kan bare fremmes gjennom den lokale forhandleren 
der produktet ble kjøpt. 

Ansvarsbegrensning

Wellness Nordic tar ikke ansvar for skader på produktet som 
skyldes:

• feil bruk eller at bruksanvisningen ikke ble fulgt

• naturlig slitasje

• tekniske modifikasjoner

Hvis det oppstår en alvorlig hendelse i forbindelse med 
dette medisinske utstyret som påvirker brukeren eller 
pasienten, må brukeren eller pasienten melde fra om den 
alvorlige hendelsen til produsenten eller leverandøren av 
det medisinske utstyret. I EU skal brukeren også melde 
fra om den alvorlige hendelsen til pågjeldende myndighet i 
medlemsstaten de befinner seg i.
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MDR (EU) 2017/745 Regulativet om medisinsk teknisk utstyr (MDR). Overordnet regulativ for CE-merking.

EN 60601-1:2013 Medisinsk teknisk utstyr – Del 1: Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og vesentlige ytelser

EN 60601-1-2:2015
Medisinsk teknisk utstyr – Del 1-2: Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og vesentlige ydelser – 
Felles standard: Elektromagnetiske forstyrrelser – Krav og tester

EN 60601-1-11:2015
Medisinsk teknisk utstyr – Del 1-11: Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og essensiell ytelse – 
Sikkerhetsstandard: Krav til medisinsk teknisk utstyr og medisinsk tekniske systemer som benyttes i hjemmet.

EN 62366:2015 Medisinsk utstyr – Brukervennlighet

ISO 14971:2019 Medisinsk utstyr – Risikohåndtering

EN ISO 13485:2016 Medisinsk utstyr – Krav om kvalitetssikringssystem

EN ISO 10993-10:2013 Biologisk evaluering av medisinsk utstyr – Del 10: Testing av irritasjon og hudsensitivitet.

Konklusjon

Nordic Sensi®Chair oppfyller teststandardene og kravene i MDR 2017/745, klasse 1.

Testelement Teststandard Testport

Stråling CISPR 11:2009+A1:2010 Klasse B, Gruppe 1 Kapslingsport (enclosure port)

Ledningsbåren stråling (conducted emission) CISPR 11:2009+A1:2010 Klasse B, Gruppe 1 AC-strøminngangsport

Utstrålt elektromagnetisk RF-felt immunitet IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 Kapslingsport (enclosure port)

Immunitet mot elektrostatiske utladninger IEC 61000-4-2:2008
Kapslingsport (enclosure port)
Pasientkoblingsport
Signalinngang/-utgang for tilbehør (SIP/SOP)

Immunitet mot spenningsvariasjoner/overspenninger IEC 61000-4-4:2012
AC-strømutgangsport
Signalinngang/-utgang for tilbehør (SIP/SOP)

Immunitet mot jord-overspenning IEC 61000-4-5:2005 AC-strøminngangsport

Forstyrrelser fremkalt av RF-feltimmunitet IEC 61000-4-6:2013
AC-strømutgangsport
Signalinngang/-utgang for tilbehør (SIP/SOP)

Immunitet mot EMC på angitt strømforsyning IEC 61000-4-8:2009 Kapslingsport (enclosure port)

Immunitet mot korte spenningsfall IEC 61000-4-11:2004 AC-strøminngangsport

Immunitet mot spenningsavbrudd IEC 61000-4-11:2004 AC-strøminngangsport

Utstrålt harmonisk forvrengning IEC 61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009 AC-strøminngangsport

Spenningsvariasjoner og flimmer IEC 61000-3-3:2003 AC-strøminngangsport

Testing (EN 60601-1-2:2015 EMC testnivåer)

CE-merking av produktet

CE-MERKING

Samsvar med EUs regulativ om medisinsk teknisk utstyr (MDR)

Kvaliteten til bedriftsprosessene er av vesentlig betydning. Vi jobber etter kvalitetsstandardene i ISO 13485 i hele leveransekjeden.

Produktet er CE-merket i samsvar med EUs regulativ om medisinsk teknisk utstyr (MDR) 2017/745 klasse I, og datoen for omsetning står i vår 
samsvarserklæring.

Samsvarserklæringen kan lastes ned fra www.wellnessnordic.com/eng, og testsertifikatene kan fås på forespørsel fra din lokale forhandler.
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VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER

Advarsler om elektromagnetisk forstyrrelse
Nordic Sensi®Chair er testet og godkjent for medisinsk bruk 
ihht. forordningen om medisinsk teknisk utstyr (MDR). Likevel 
må det tas noen forholdsregler for å unngå elektromagnetiske 
forstyrrelser.

Advarsel 1
Bruk av dette utstyret ved siden av eller oppå annet teknisk 
utstyr bør unngås fordi det kan føre til funksjonsfeil. Hvis en 
slik plassering er nødvendig, bør dette utstyret og annet utstyr 
observeres for å verifisere om de fungerer som normalt. 

Advarsel 2
Bruk av annet tilbehør, omformere og kabler enn de som 
er spesifisert eller levert av produsenten av dette utstyret, 
kan forårsake økt elektromagnetisk utstråling eller redusert 
elektromagnetisk immunitet av dette utstyret, og kan føre til 
funksjonsfeil. 

Advarsel 3
Bærbart RF-kommunikasjonsutstyr (inkludert perifert utstyr 
så som antennekabler og eksterne antenner) bør ikke brukes 
nærmere enn 30 cm (12 tommer) til noen del av Nordic 
Sensi®Chair (NSC-21); dette gjelder også kabler spesifisert av 
produsenten. 

Hvis du ikke følger disse advarslene, kan det føre 
til at stolen fungerer dårligere.

Interferens med annet utstyr

Ikke bruk stolen i hyperbar oksygen terapi, nær antennelige 
anestesiblandinger med luft, eller i atmosfærer med høyt 
oksygeninnhold. Ikke bruk stolen sammen med MR-
maskiner, hjertedefibrillatorer eller kirurgisk høyfrekvens-
utstyr. 

I nødstilfeller der det må brukes defibrillering eller hjerte-
lunge-redning, må brukeren hentes ut av stolen før 
behandlingen kan starte.

Ikke bruk stolen i nærheten av mulig terapiutstyr, lav-
frekvens-behandlingsutstyr, høyfrekvens-behandlings-
utstyr, interferensterapiutstyr så som elektromagnetisk 
behandlingsutstyr, røntgenapparater, høyspentapparater, 
mikrobølgeovn eller verktøymaskiner. 

Hvis du ikke følger denne advarselen, kan det føre 
til uhell og personskader.

Andre forholdsregler 
Før Nordic Sensi®Chair brukes i pleiesammenheng, må 
en utdannet pleier gjøre en klinisk vurdering av brukerens 
tilstand.

Ikke stikk hånden eller foten inn i følgende mellomrom på 
stolen: 
a) mellom seterygg og sete
b) mellom benstøtte og sete
c) det stofftrukne området mellom sokkel og sete. 

Ikke flytt stolen mens noen sitter i den. 

Stopp alltid stolen før du lar en bruker sette seg på eller gå 
ut av stolen. 

Når du legger seteryggen eller benstøtten ned, sjekk at det 
ikke er barn eller husdyr rundt stolen. 

Når du skal flytte stolen på hjul, rydd først bort alle 
hindringer som er i veien, sett seteryggen i oppreist 
posisjon, løft benstøtten ikke høyere enn beltehøyden og 
trill stolen langsomt. 

Ikke still deg på seteryggen eller benstøtten.

Ikke la barn bruke stolen. Ikke la barn leke på stolen, 
seteryggen eller benstøtten.

Oppbevar fjernkontrollen utilgjengelig for barn. Dersom barn 
svelger batteri, må lege oppsøkes.  

Ikke utsett stolen for direkte sollys eller høy temperatur, 
f.eks. foran en varmekilde, fordi det kan føre til at overflate-
materialet misfarges eller blir hardt.

Ikke bruk stolen i baderom eller andre steder der det 
oppstår damp og fuktighet. Hvis du ikke følger denne 
forholdsregelen, kan det føre til strømstøt og feilfunksjon.

Plasser stolen på et helt flatt underlag. Gjøres ikke dette, 
kan det føre til at stolen velter.

Sjekk alltid at trekket på sokkelen ikke har rifter før du 
bruker stolen. Sjekk også om andre områder med trekk har 
rifter. Hvis du finner en rift, uansett hvor liten, må du stoppe 
stolen med en gang og ta strømpluggen ut av kontakten. 

Kontakt din lokale forhandler for å få stolen reparert. 

Hvis du ikke følger de ovenstående forholds-
reglene, kan det føre til dårlig funksjon, brann eller 
ødeleggelse av produktet.
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VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER

Andvisninger for jording
Produktet må jordes. Dersom produktet fungerer dårlig eller 
svikter helt, sørger jordingen for at strømmen går minste 
motstands vei til jord, slik at det er mindre fare for strømstøt. 
Produktet er utstyrt med en kabel med jordleder og et jordet 
støpsel. Støpselet må settes inn i en egnet stikkontakt, som 
er korrekt installert og jordet i henhold til lokale forskrifter og 
forordninger.

Fare
Dårlig kontakt med elektriske ledere kan føre til strømstøt. 
Kontakt en kvalifisert elektriker eller servicetekniker hvis du 
tviler på korrekt jording av produktet. Ikke modifiser støpselet 
som er levert med produktet – Hvis støpselet ikke passer inn 
i stikkontakten, få en elektriker til å installere en passende 
stikkontakt. Denne stolen har et jordet støpsel. Se til at 
produktet er koblet til en stikkontakt med samme konfigurasjon 
som støpselet. Ikke bruk et strømstøpsel adapter med denne 
stolen.

Ikke koble produktet til en stikkontakt med 
manglende eller utilstrekkelig jording i bygningen. 

Tekniske advarsler 
Plasser stolen innendørs på helt et flatt underlag.

Fjern støv og skitt fra strømstøpsel i faste perioder. 

Hvis du tar strømstøpselet ut av kontakten, må du ta i 
støpselet, ikke i kabelen. 

Hvis stolen slutter å fungere eller på annen måte ikke virker 
som den skal, ta ut støpselet umiddelbart og kontakt 
din lokale forhandler angående reparasjon. Ikke forsøk å 
reparere eller modifisere stolen på egen hånd, men kontakt 
din lokale forhandler.

Ta alltid støpselet ut av kontakten før du rengjør stolen. 

Ikke gjør skade på strømkabelen eller strømstøpselet. (Det 
er viktig at kabelen ikke blir skadet, forandret, utsatt for 
varmekilder, bøyd, vridd, dratt hardt i, buntet sammen eller 
satt tunge ting på.) 

Sett alltid strømstøpselet helt inn i stikkontakten. Hvis du 
ikke følger denne forholdsregelen, kan det føre til strømstøt 
eller brann på grunn av varmeutvikling.

Ikke overskrid de elektriske merkeverdiene på støpselet 
og kabelen, bruk heller ikke en annen spenning enn 
oppgitt spenningen. Ikke bruk stolen sammen med en 
transformator.

Ikke dra i eller sett inn strømstøpselet med våte hender. 
Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det føre til 
strømstøt.

Hvis du ikke følger de tekniske advarslene, kan 
det føre til dårlig funksjon, brann eller totalsvikt av 
produktet.

Ved strømbrudd; ta ut strømstøpselet med en gang.
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PRODUKTINTRODUKSJON

Produktmodeller
Den grunnleggende sikkerheten og funksjonaliteten av stolen er den samme i alle modeller, men konfigurasjonen av stolen varierer 
som vist i tabellen under.

Nordic Sensi®Chair – Care Nordic Sensi®Chair – Hospital Nordic Sensi®Chair – Free

Tralle Ja, med svingbare armlener
Ja, med svingbare og 
avtakbare armlener

Ingen

Hovedenhet Sort eller hvit Hvit Sort eller hvit

Setemadrass
Standard 4,5 cm

Sort eller hvit
Trykkavlastende skum 6 cm

Vintage blå
Standard 4,5 cm

Sort eller hvit

Madrass- og nakkestøttetrekk
Polyuretan (PU)
Sort eller hvit

Polyuretan (PU)
Vintage blå, kan strekkes i 2 retn.

Polyuretan (PU)
Sort eller hvit

Nakkestøtte Sort eller hvit Vintage blå Sort eller hvit

Armlenetrekk Ja, 5 farger, obligatorisk Ja, vintage blå, obligatorisk Ingen

Inkontinenstrekk Ja, 5 farger, obligatorisk Nei Nei

Topptrekk Tilbehør Inkludert Tilbehør

Benposisjonerer Tilbehør Tilbehør Tilbehør

Posisjoneringssett Tilbehør Tilbehør –

U-pute Tilbehør Tilbehør –

Vektdyne Tilbehør Tilbehør –

Musikk MusiCure® MusiCure® MusiCure®

Fjernkontroll Standard Standard og kablet, og med krok Standard

Hurtigbetjening Ja Ja Ja

Maksimal brukervekt 130 kg 130 kg 130 kg
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PRODUKTINTRODUKSJON

Beskrivelse   Bruksområde og materialspesifikasjon

Inkontinenstrekk for Nordic Sensi®Chair (Care-modell, obligatorisk)

Hvit 00800 (ref. 202130501)
Sort 00100 (ref. 202130502)
Kiwi 74007 (ref. 202130505)
Karamell 87241 (ref. 202130503)
Burgunder 24784 (ref. 202130500)

Beskytter Nordic Sensi®Chair Care mot urin og avføring.

Materiale: Polyuretanskinn (PU).

Armlenetrekk for Nordic Sensi®Chair (Care-modell, obligatorisk)

Hvit 00800, 1 del (ref. 202130522)
Sort 00100, 1 del (ref. 202130521)
Kiwi 74007, 1 del (ref. 202130525)
Karamell 87241, 1 del (ref. 202130523)
Burgunder 24784, 1 del (ref. 202130520)

Polstring for armlenene til vogn for å gjøre Nordic Sensi®Chair Care 
trygt for brukeren og for å forhindre klemmeskader under bevegelse. 

Materiale: Polyuretanskinn (PU).

Armlenetrekk for Nordic Sensi®Chair (Hospital-modell, obligatorisk)

For Hospital-modell. Vintage blå 63174, 
1 del (ref. 202130550)

Polstring for armlenene til tralle for å gjøre Nordic Sensi®Chair Hospital 
trygt for brukeren og for å forhindre klemmeskader under bevegelse. 
Det kan henges urinposer på armlenetrekket. 

Materiale: Polyuretanskinn (PU).

U-pute med hvitt hygienetrekk

Med hvitt hygienetrekk
(bestill komforttrekk separat)
(ref. 202140605)

For å stimulere sansene, posisjonere brukeren trygt og forhindre at 
han/hun faller ut av stolen. 

Materiale: Skumgranulat med polyuretan-(PU-)trekk.

Komfort U-putetrekk, brannhemmende

Blå melange (ref. 202140626) For å beskytte U-puten mot smuss og for å gjøre produktet 
brannhemmende. 

Materiale: Tekstil, brannhemmende.

Komfort U-putetrekk

Blå melange (ref. 202140625)
Kiwi (ref. 202140624)
Rød (ref. 202140623)
Karamell (ref. 202140622)

For å beskytte U-puten mot smuss og øke brukerens komfort.

Materiale: Tekstil.

Tilbehør
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PRODUKTINTRODUKSJON

Beskrivelse   Bruksområde og materialspesifikasjon

Trekk til benstøtte for Nordic Sensi®Chair

Klar plast (ref. 1680414) Beskytter Nordic Sensi®Chair-benstøtten mot smuss.

Materiale: Klar plast.

Fjernkontroll til Nordic Sensi®Chair

Standard (ref. 1680409) For å betjene stolen og velge/justere de nødvendige programmene.

Materiale: Plast.Hospital-modell (med krok og spiralkabel) 
(ref. 202130540)

Posisjoneringssett for Nordic Sensi®Chair, 4 kiler, halvrull og stropp til oppbevaring

4 kiler, halvrull og stropp til oppbevaring 
(ref. 202150700)

For å posisjonere brukeren trygt, forhindre at han/hun faller ut av 
stolen og gi ham/henne en økt komfort og en behagelig opplevelse. 

Materiale: Polyuretanskinn (PU).

 Benposisjonerer  

Hvit (ref. 202150721) 
Sort (ref. 202150720)

For å posisjonere brukeren trygt, forhindre at han/hun faller ut av 
stolen og gi ham/henne en økt komfort og en behagelig opplevelse. 

Materiale: Polyuretanskinn (PU).

Vektdyne for Nordic Sensi®Chair, 110x125 cm

3,7 kg (ref. 1690037)
5 kg (ref. 1690050)

For å posisjonere brukeren i en trygg og komfortabel posisjon, og for å 
gi taktil stimulasjon. 

Materiale: Polyesterfibre, brannhemmende Trevira®-trekk.

Hygienetrekk 110 x 125 cm (ref. 1890060) For å beskytte vektdynen mot væsker og smuss.

Materiale: Ecoverde®, brannhemmende.

Topptrekk for Nordic Sensi®Chair

Hvit (ref. 1692304)
Sort (ref. 1692303)

For å beskytte toppen mot skader.

Materiale: Polyuretanskinn (PU).

Med lomme, hvit (ref. 202130540)
Med lomme, sort (ref. 202130541)

For å beskytte toppen mot skader og til oppbevaring av fjernkontrollen.

Materiale: Polyuretanskinn (PU).

Tilbehør
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PRODUKTINTRODUKSJON

Spesifikasjoner

System

Strømforsyning AC 230 V / 50 Hz 

Strømforbruk 90 VA

Standby strømforbruk 0 VA

Programmenes varighet Relax: Ca. 20 minutter. Refresh: Ca. 20 minutter. Comfort: Ca. 120 minutter

Romtemperatur for drift 0–40 °C

IP-klasse 21

Hovedenhet (stol)

Dimensjoner (H x B x D) Ca. 110 x 70 x 102 cm

Dimensjoner, frittstående, for
Care- og Hospital-modellene inkludert vogn

123 x 85 x 183 cm

Vekt 
Ca. 46 kg (med seteryggmadrass, nakkestøtteputer og fjernkontroll). 
75 kg med vogn

Maksimal brukervekt 130 kg

Overflatepolstring Polyuretanskinn (kunstskinn, PU) 

Buffermateriale Uretan

Forsterker

Vibrasjon (maksimal effekt) 14 W, 8 Ω, 70 Hz. Total harmonisk forvrengning: 10 %

Høyttaler (maksimal effekt) 14 W (7 W + 7 W), 8 Ω, 1 kHz: Total harmonisk forvrengning: 10 %

Høyttaler

Type 1-veis, 1-høyttaler-system

Impedans 8 Ω

Størrelse på element i høyttaler Totalt: 7 cm x 2

Skjermet utførelse Nei

Vibrasjon

Impedans 8 Ω

Ekstern inngang Stereo-minijack (3,5 mm)
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PRODUKTINTRODUKSJON

Komfortabel gynging

Brukeren opplever det som å bli vugget i en vugge. Den behagelige gynge-
funksjonen får brukeren til å slappe av fysisk og mentalt.

Bassvingninger generert av musikken

Stolen lager bassvingninger som genereres fra bassfrekvensene i musikken 
og lar brukeren slappe av.

Musikken er forhåndsinstallert i stolen. Man kan også koble til en ekstern 
musikkilde for å lytte til egen favorittmusikk.

Betjening og komponenter

Mottaker på stolen

Mottaker på stolen

Sidepanel

Sete

Hoved strømbryter

AUX-inngang (stereo-minijack)**

Holder til fjernkontroll

*  Bruk denne knappen for å betjene stolen. 
(Se side 21)

**  En ekstern musikkilde kan kobles til stolen. 
Kabelen til dette formålet er ikke inkludert. 
(Se side 21)

Betjeningsknapp på stolen*
Svingbart armlene

Hodestøtte

Benstøtte

Tralle

Funksjoner
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FØR BRUK

Informasjon angående bruk av fjernkontroll (sender/mottakere)

• Betjeningsrekkevidden er ca. 1 m.

• Pek toppen av fjernkontrollen mot en av mottakerne på stolen.

• Fjernkontrollen har en rekkevidde på maks. 1 m fra stolen.

• Hvis stolen mottar en kommando fra fjernkontrollen, kvitterer den med et 
«pip».

Merk!

• Hvis det er to eller flere stoler i samme området, må de ha en viss avstand 
fra hverandre (ca. 2 m), eller det må være en isolerende skjerm dem 
imellom for å forhindre interferens.

• Objekter som befinner seg mellom sender og mottaker, kan forstyrre 
signalene.

• Hvis mottakeren er utsatt for direkte sollys eller lys fra kald-katode-lysrør, 
kan dette påvirke signaloverføringen.

Stol (før hver bruk)
Kontroller følgende før du bruker stolen.

1. Sjekk at det ikke er synlige gliper og/eller rifter i stofftrekket på sokkelen.

Batterideksel

Fjernkontrollens 
sender

Bak

Betjenings-
rekkevidde

Betjenings-
rekkevidde

Mottaker 
på stolen

AV-/PÅ-knapp

Relax-program

Refresh-program

Comfort-program

Justering vinkel rygg

Justering gynging

Justering volum

Justering bass

Foran

Fjernkontroll

Mottaker 
på stolen
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2.  Kontroller strømkabelen og støpselet for skader.

Bruk kun strømkabelen som er levert med produktet, fordi denne 
kabelen er den riktige for bruk i ditt land.

3. Sett kabelen inn i strøminngangen nederst bak på stolen.

Sørg for å sette strømkabelen godt inn i strømkontakten.

FØR BRUK

Se etter smuss og skader

Se etter skader på ledningen

Utpakking av stolen
Finn ønsket plassering av stolen før du pakker 
den opp.

Oppstillingssted

• Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.

• Produktet kan brukes i fellesarealer, beboernes rom eller behandlings-
rom, som det passer best. 
Care- og Hospital-modellene kan flyttes rundt.

• Free-modellen kan brukes på en mindre plass og i fellesarealer.

Slik stilles stolen opp

• Pakk stolen opp.

• Trekket til både stol og nakkepute er festet til stolen før frakt.
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FØR BRUK

1. 
Hold i strømkabelen.

2.
Koble strømstøpselet inn i 
strøminngangen bak på stolen.

3. 
Sørg for at støpselet kommer 
ordentlig på plass.

Koble stolen til en strømkilde

1.
Dra beskyttelsestrekket over 
madrassdelen på benstøtten.

Feste beskyttelsestrekket for benstøtte

1.
Legg hygienetrekket* på 
toppen av setet.

2. 
Brett trekket bakover.

4.
Dra den lange enden mot den 
korte enden.

3. 
Fest borrelåsen bak på setet.

5. 
Fest de to endene med 
borrelås.

Feste hygienetrekket (bare for CARE-modellen)

1. 
Sjekk at hjulene er låst før du 
monterer trekkene.

2.
Dra armlenetrekket* over 
rammen til armlenet.

3.
Lukk glidelåsen under, og fest 
borrelåsen hvis tilstede.

Feste armlenetrekket (Care- og Hospital-modeller)
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Ikke dekk til mottakerne

FØR BRUK

Slik festes nakkestøtteputen

Fest nakkestøtteputen og juster posisjonen.

Du kan sette nakkestøtteputen høyere eller lavere ved å justere beltene på 
nakkestøtteputen.

Slik festes seteryggmadrassen på stolen

Innrett borrelåsstripen på baksiden av seteryggmadrassen med 
borrelåsstripen på stolen.

Både stolen og seteryggmadrassen er utstyrt med borrelåsstriper.

Fest seteryggmadrassen slik at den går langsmed stolsiden.

Unngå å tildekke mottakeren fordi det kan forstyrre signaloverføringen.

* Bare originalmadrasser kan brukes sammen med stolen.

Tralle

Lås alltid de 4 hjulene på trallene før noen skal bruke stolen.

Armlenene på Care- og Hospital-modellen kan svinges ut. 
Det forbedrer tilgang til stolen, og armlenet kan også brukes som støtte.

Hospital-modell 

Av sikkerhetsgrunner og for en mer lettvint transport kan armlenene på 
Hospital-modellen tas helt av ved å dra i braketten på siden. 

Hent brukeren ut av stolen før du bruker en defibrillator eller utfører hjerte-
lunge-redning.

Belte

Beltefester

Borrelåsstriper
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Forberedelser

Fjernkontroll

Sett inn batterier i fjernkontrollen.

1. Åpne dekselet på batterirommet ved å skyve det i pilens retning.

2. Sett inn to batterier i fjernkontrollen. 2x LR03 (AAA)-batterier. Sørg for å 
montere batteriene riktig (+ og –), og sett inn den flate enden på hvert 
batteri først.

3. Lukk dekselet på batterirommet ved å skyve den i pilens retning.

Merknader angående batteriene

• Hvis det blir vanskelig å styre stolen med fjernkontrollen, eller noen av 
indikatorene på fjernkontrollen blir svakere, må du skifte batteriene.

• Når du skifter batteriene, skal du sette inn to nye alkaliske LR03 (AAA)-
batterier samtidig. Manganbatterier holder ikke lenge.

FØR BRUK

4. Sett strømstøpselet godt inn i stikkontakten.

 Advarsel

• Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det føre til strømstøt, 
funksjonsfeil eller brann på grunn av varmeutvikling.

5.  Sett hovedbryteren til «I» (PÅ).

Merk!

Strømmen slår seg automatisk av hvis stolen ikke betjenes innen 
120 minutter etter at strømmen er slått på.
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ANVISNINGER FOR BRUK

A

B

1. Juster vinkelen til benstøtten

Det er lett å justere vinkelen på benstøtten som du vil. Når 
du løfter fotstøtten som vist i figuren til venstre, vil du høre et 
klikk, og benstøtten stanser i stillingen mellom «A» og «B». Hvis 
benstøtten løftes høyere enn til vannrett nivå, vender den tilbake 
til den opprinnelige «A»-stillingen. Når du gjør dette, vær forsiktig 
med ikke å la benstøtten falle brått ned.

2. Sett pasienten/brukeren i stolen

Nordic Sensi®Chair betjenes vanligvis av en profesjonell pleier 
og brukes som en ikke-farmakologisk aktivitet i den daglige 
pleieplanen. 

Sett pasienten/brukeren slik at hans/hennes rygg er i kontakt 
med seteryggmadrassen på stolen. Hvis det er et gap mellom 
ryggen og seteryggmadrassen, kan det redusere overføring av 
bassvingningene. 

Når du har satt pasienten/brukeren i stolen, kan tilbehøret 
legges rundt og på ham/henne for bedre komfort, slik som 
posisjoneringssettet, U-puten og vektdynen.

Relax-program

Ca. 20 min.
(Se side 19)

Refresh-program

Ca. 20 min.
(Se side 19)

Comfort-program

Ca. 120 min.
(Se side 19)

3. Trykk på en av knappene på fjernkontrollen for å slå på 
indikatorlysene.

Indikatorlysene tennes når du trykker på en knapp på 
fjernkontrollen.

4. Trykk på knappen for det ønskede programmet.

Det valgte programmet starter og kjører til slutten av 
programmet, deretter stopper stolen.

Du kan justere innholdet av det valgte programmet som du 
ønsker. (Se side 20).

Av-/på-knapp
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Avbryte og stoppe stolen

1. Sett hovedbryteren til «O» (AV).

Merk!

Strømmen slår seg av automatisk 120 minutter etter at funksjonen er 
innstilt, selv om du ikke setter hovedbryteren til «O» (AV).

2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.

Avbrytelse av et program

1. Trykk på AV-knappen.

Driften innstilles og seteryggen løftes tilbake fra 
tilbakelent stilling til sin opprinnelige stilling.

 Forsiktig

Stans alltid stolen før du/brukeren reiser seg fra den. 

2. Sett hovedbryteren til «O» (AV).

3. Trekk støpselet ut av stikkontakten.

Av-knapp

ANVISNINGER FOR BRUK
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ANVISNINGER FOR BRUK

Programinnhold
Pasienten/brukeren kan ha nytte av å bruke stolen en eller flere ganger om dagen. Stolen må introduseres for pasienten og brukes 
minst fem ganger før en helsefagarbeider kan vurdere effekten og om stolen skal brukes videre.

Relax – avslapningsprogram Refresh – oppkvikningsprogram Comfort – komfortprogram

Formål Stimulering for å slappe av og 
stresse ned.

Stimulering for å kvikne til og få 
mer energi.

Kan brukes til avslapning generelt 
eller som innføringsprogram før 
gyngeøkten.

Varighet
120 
min

Hastighet

De første 4 minuttene er 
«standard».1

Deretter synker hastigheten 
til langsom2 og blir på denne 
hastigheten til programmet er 
slutt.

De første 4 minuttene er 
«standard».1

Deretter synker hastigheten 
til langsom2 og blir på denne 
hastigheten, inntil de siste 
2 minuttene der hastigheten øker 
til «standard».

Hele programmet er langsomt.3

Hastigheten forblir konstant til 
programmet er slutt.

Volum
Maks. 55–65 dB(A) 

Lydnivået er konstant.

Maks. 55–65 dB(A)

Lydnivået er konstant.
Ingen musikk

Musikkintensitet4

De første 4:30 minuttene er det 
rolig og flytende musikk. Så følger 
langsomme bassrytmer.

Fra minutt 12:00 er det drømme-
stemning med skogslyder.

De første 9 minuttene er det glad 
og munter musikk.

Etter 9 minutter blir musikken 
roligere.

Ingen musikk

Plassering
av stolen

Liggende gjennom hele 
programmet.

Sittende > Liggende > Sittende. Sittende gjennom hele 
programmet.

20 min 20 min 2 timer

1. «Standard» – 15 gyngebevegelser per minutt.
2. «Langsom» – 10 gyngebevegelser per minutt. 
3. «Ekstra langsom» – 6 gyngebevegelser per minutt.
4. MusiCure®-musikken i stolen er spesielt komponert for Nordic Sensi®Chair av Niels Eje.

Intensiteten og volumet beskrevet i tabellen er for den forhåndsinstallerte musikken; volumet måles i hodestøtten.

  
Se dokumentet Implementeringsanvisning angående tips og triks om bruk av produktet, eller 
spør din lokale forhandler om anvisninger om hvordan produktet brukes mest lønnsomt.

20
min

20
min
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Justering av programinnholdet

ANVISNINGER FOR BRUK

Bass (svingninger)

Plassert lavt på ryggen. Gir god taktil stimulering. Juster med +/– 

Volum

Juster musikkvolumet med +/–

Vinkel på seteryggen

Juster vinkelen opp/ned

Gyngehastighet

3 hastigheter. Juster med +/–

Velg ønsket program

Viktig

Enden på fjernkontrollen må peke mot en av sidene på stolen, der 
mottakerne sitter.
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Betjening av stolen uten bruk av fjernkontroll
Du kan betjene stolen ved hjelp av betjeningsknappene 
på stolen, hvis fjernkontrollen er borte, eller batteriene på 
fjernkontrollene er utladet.

• Trykk på betjeningsknappen på stolen.

• Når du trykker på betjeningsknappen på stolen, endres 
programinnstillingen i følgende rekkefølge.

Tilkobling av eksternt utstyr som alternativ 
musikkilde
Du kan koble en ekstern musikkilde, f.eks. en CD-spiller eller 
digitale lydspillere, direkte til stolen. På denne måten kan 
du lytte til musikken du liker og nyte bassvingningene som 
genereres fra denne musikken.

• Sett pluggen fra den eksterne musikkilden inn i «AUX»-
inngangen på stolen.

• Når du setter inn pluggen, bruker stolen automatisk lyden 
fra den eksterne musikkilden. Hvis du vil gå tilbake til den 
forhåndsinstallerte musikken, trykker du på AV-knappen 
på fjernkontrollen for å stoppe driften. Velg deretter 
programmet igjen.

• Før du setter pluggen inn, må du redusere volumet på 
den eksterne musikkilden. Etter at du har satt pluggen 
inn, justerer du volumet til ønsket nivå ved å bruke 
betjeningsknappene på den eksterne musikkilden og/eller 
på fjernkontrollen.

Merk!

• «AUX»-inngangen på stolen er kompatibel med en stereo-
minijack (3,5 mm).

• Kabelen til dette formålet er ikke inkludert i produktet. Kjøp 
en kabel som er kompatibel med den eksterne musikkilden.

• Vi garanterer ikke for lydkvaliteten fordi høyttaleren er 
plassert under stolputen. Merk at lydkvaliteten avviker fra 
lydkvaliteten til en vanlig lydenhet.

ANVISNINGER FOR BRUK

Relax-program

Refresh-program

Comfort-program

AV
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RENGJØRING, DESINFEKSJON OG VEDLIKEHOLD

Stol, vogn, tilbehør i kunstskinn (PU), metall og 
plast

Rengjør og desinfiser produktet før og etter bruk.
Helsepersonellet er ansvarlig for å velge riktig metode 
(rengjøring eller desinfeksjon) i den enkelte situasjonen, og for 
å overholde nasjonale retningslinjer angående rengjøring og 
desinfisering.

Rengjøring – Bruk en av følgende metoder:

• Når du bruker vanlige rengjøringsprodukter til kunstskinn 
(kluter med enhver form for kjemikalier), må du følge 
forholdsreglene til produktet.

• Hvis kunstskinnet er spesielt skittent, rengjør det på 
følgende måte:

1. Legg en myk klut i vann eller en 3 %–5 %-løsning av 
mildt rengjøringsmiddel, og vri den kraftig ut. Rengjør 
overflaten.

2. Skyll kluten så i vann, vri den ut, og tørk deretter 
resterende rengjøringsmiddel fra overflaten.

3. Tørk over overflaten med en myk, tørr klut.

4. La det tørke av seg selv.

Desinfeksjon

1. Kjemiske desinfeksjonsmidler bør brukes med måte. 

2. Hvis desinfeksjon er nødvendig, kan alle de ovennevnte 
områdene desinfiseres med en alkoholløsning på opptil 
60–70 %. Det er anbefalt og vil forlenge produktets levetid 
hvis alkoholløsningen tørkes av med en klut skylt i vann 
etterpå.

3. La stolen tørke av seg selv.

4. Hospital-modellen kan også desinfiseres med en 
klorløsning inntil 0,25–0,5 % på samme måte som over. 
Bruk av klorløsningen vil føre til misfarging og forkorte 
produktets levetid.

Setetrekk (under madrassen) 
1. Tørk over setetrekket med en klut, som er fuktet i vann 

med et mildt rengjøringsmiddel. Vri kluten kraftig før 
du kommer i kontakt med setetrekket, Bruk kun milde 
rengjøringsmidler. Børst de stedene der setetrekket er 
spesielt skittent.

2. For å unngå skade på stoffet, pass på å ikke børste det for 
mye.

3. Tørk over stoffet med en klut, som er fuktet i rent vann og 
godt vridd ut.

4. La stoffet tørke av seg selv.

U-pute 
Selve U-puten kan rengjøres og desinfiseres som beskrevet 
over. Ikke ha U-puten i vaskemaskin eller i tørketrommel.

Komforttrekket på U-puten kan vaskes i vaskemaskin ved 90 °C 
og tørketromles ved middels temperatur.

90°

Vektdyne 

Se dynens egen bruksanvisning.

Vedlikehold
• Nordic Sensi®Chair er vedlikeholdsfri, med unntak av 

forholdsreglene beskrevet i denne bruksanvisningen.

• Bruk av kjemiske desinfiseringsmidler forkorter levetiden på 
alle PU- og plastdeler. 

• Produktet bør inspiseres visuelt med jevne mellomrom. 
Hvis en av PU- eller plastdelene har sprekker eller skader, 
må delene skiftes av sikkerhetsmessige årsaker.

• Avhengig av hvor ofte madrassen brukes, kan den 
bli nedsittet, ukomfortabel og ikke lenger virke 
trykkavlastende. Den bør derfor skiftes ut hvert 3.–4. år.

• Det er mulig å få tak i reservedeler for skadde, sprukne eller 
slitte deler. Kontakt din lokale forhandler.

FORSIKTIG 
• Ta alltid støpselet ut av kontakten før du rengjør stolen. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det føre til strømstøt eller 

forbrenninger.

• Produktet er kun beregnet for manuell rengjøring. Ikke rengjør stolen med vannsprut eller i en vasketunnel.
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FEILSØKING

KASSERING AV PRODUKT

Problem Årsak og tiltak

Stolen virker ikke i 
det hele tatt

Strømkabelen er tatt ut av AC-strøminngangen. (Se side 13)

Strømstøpselet er tatt ut. (Se side 16)

Hovedbryteren på stolen er satt til «O» (AV-posisjon). (Se side 16)

Ingen program er valgt på fjernkontrollen.

Driftssignalet fra fjernkontrollen overføres ikke til stolen.
 Kontroller fjernkontrollens sender og rekkevidde før du bruker den. (Se side 12). (Når signalet fra fjernkontrollen overføres til 
stolen, bekrefter stolen dette med et «pip»).

Det lages ingen 
lyder eller 
vibrasjoner

Lydvolumet/vibrasjonsvolumet er satt til minimum. (Se side 20)

Den tilkoblede musikkilden spiller ikke. (Se side 21)

Lydvolumet er satt til minimum i den tilkoblede musikkilden. (Se side 20)

Musikkilden ble frakoblet under drift. Når du kobler en ekstern musikkilde til stolen, avspilles musikken fra den eksterne 
musikkilden. Hvis du vil lytte til den forhåndsinstallerte musikken igjen, må du slå av strømmen via fjernkontrollen én gang. 
(Når strømmen slås av, settes musikkilden tilbake til den innebygde lydkilden.)

Det høres støy Stolen er påvirket av sterkt magnetisert utstyr som f.eks. TV.
Slå av TV-er og andre apparater, eller flytt dem unna stolen, til støyen er borte.

Stolen reagerer 
ikke på 
fjernkontrollen

Driftssignalet fra fjernkontrollen ble ikke overført til stolen. Kontroller fjernkontrollens sender og rekkevidde før du bruker den. 
(Se side 12)
(Når driftssignalet overføres til stolen, bekrefter stolen dette med et «pip».)

Batteriene kan være utladet.

Stolen er blitt 
skadet

Slutt å bruke stolen med en gang, og be din lokale forhandler om hjelp.

Strømkabelen eller 
strømstøpselet er 
unormalt varmt

Slutt å bruke stolen med en gang, og be din lokale forhandler om hjelp.

Kassering av elektrisk utstyr og elektronisk avfall

Dette symbolet på produkter og/eller i tilhørende dokumenter betyr at brukt elektrisk avfall og elektroniske 
produkter ikke skal kastes i vanlig husholdningsavfall.

For korrekt behandling, gjenbruk og gjenvinning må du levere disse produktene til et godkjent returpunkt, der 
de tas imot uten kostnad.

I noen land er det også mulig å returnere produktene til den lokale forhandleren mot kjøp av et lignende nytt 
produkt. Riktig resirkulering av produktet sparer verdifulle ressurser og forhindrer mulige negative effekter på 
menneskers helse og på miljøet, som feil avfallshåndtering ellers ville føre til.

Kontakt lokale myndigheter for opplysninger om nærmeste godkjente returpunkt. 
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