
 Stolens programväljare kan användas om fjärrkontrollen inte är tillgänglig: 
• 1 tryck för att starta ”Relax”
• 2 tryck för ”Refresh”
• 3 tryck för ”Comfort”
• 4 tryck för att stänga av stolen

Stolen har en AUX-ingång för externa ljudkällor tex smartphones och mp3-spelare. 

Snabbguide
På / Välj program / Av

Det är viktigt att informera personen som sitter i gungstolen om vad som kommer 
att hända. Det skapar trygghet. Låt personen sitta kvar en stund efter avslutat program.

• Knappen POWER på 1 (stolens högra sida) 
• Aktivera fjärrkontrollen med ett lätt tryck (blått ljus tänds)
•  Välj program (stoppa program med på/av nere till höger)
• Gör ev. justeringar enligt nedan

Program 
Comfort (försiktig avslappning)
• Gungar sakta och försiktigt
• Ryggstödet är i sittande läge  

under hela programmet
• Ingen musik
• Varaktighet 2 timmar

Refresh (återhämtning) 
• Startar i sittande läge
• Ryggstödet går bakåt i 5 steg 

(kan upplevas som obehagligt 
för demenssjuka)

• Musiken startar automatiskt
• Taktil stimulering i ryggen
• Varaktighet 20 min.

Relax (djup avslappning)
•  Ryggstödet sänks sakta och försiktigt
• Lugn gungning
• Musiken startar automatiskt
• Taktil stimulering i ryggen
• Varaktighet 20 min.
• Ryggstödet höjs inte automatiskt vid 

programmets slut utan görs sedan  
manuellt med på/av 

Viktigt
Övre sidan av fjärrkontrollen 
ska peka mot stolen för att  
funktionerna ska aktiveras.

På/av

Funktioner 
Bass
• Sitter på ryggens  

nedre del
• Ger god taktil stimulering
• Justera med +/-

Volume (lugnande musik)
• Reglera musik- 

volymen -/+

Recline (ryggstödsvinkel):     
• Upp/ner 

Swing (gunghastighet): 
• 3 lägen 
• Justera med –/+
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Stolens fotstöd ställs manuellt 
in genom att det höjs till 
önskat läge. Om fotstödet 
höjs helt kan det sänkas till 
initialläget.

Stolens armstöd skapar skydd och trygghet 
för användaren. 

Armstöden har 4 låsbara inställningar.  
Lyft, vrid och sänk till 0°, 30°, 60°  
eller 90° från stolen.

Stolen har 4 låsbara hjul 
som låses med ett enkelt 
tryck. Hjulen kan rotera 
360 grader för enkel  
placering.

Gungstolen är klädd i konstläder. Vi rekommenderar 
att du använder ErgoNovas rengöringsmedel. Stolen 
kan även rengöras med en fuktig trasa och milt 
och utspätt rengöringsmedel. Torka efter med våt 
trasa och enbart vatten. Använd aldrig sprit, alkohol, 
bensin eller liknande.

Sidoskydden och det avtagbara inkontinensskyddet 
är av typen StamSkin Top. Det är en komposittextil 
(100% återvinningsbar). Skyddet är vattentätt och 
antibakteriellt behandlat. Rengörs med tvålvatten 
och eftertvättas med rent vatten.
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