
 Programvælgeren på stolen kan bruges uden fjernbetjeningen: 
 1 tryk: Relax-programmet starter  
2 tryk: Refresh-programmet starter 
3 tryk: Comfort-programmet starter 
4 tryk: Slukker for stolen 

NB. Stolen har et minijackstik for ekstern lydkilde til f.eks. iPod eller MP3.
 

Quick guide 
Tænd / Vælg program / Sluk

Husk fra start at informere den, der sidder i gyngestolen om dét, der vil ske – det skaber tryghed. 

• Sæt POWER-knappen (på gyngestolen) på 1
• Tænd fjernbetjeningen ved at trykke på tænd/sluk-knappen (blåt lys tændes)
• Tryk på det ønskede program
• Sluk fjernbetjeningen ved at trykke 2 gange på tænd/sluk-knappen (blåt lys slukkes)

Programmer 
Comfort
• Gynger stille og roligt
•  Ryglæn er i siddeposition  

under hele programmet
• Ingen musik
• Varighed: 2 timer

Refresh 
• Starter i siddeposition
•  Ryglæn går bagud i 2 tempi  

(kan opleves forstyrrende for  
den demente)

• Musik går automatisk i gang
• Varighed: 20 min.

Relax (god til demente)
• Ryglæn sænkes stille og roligt
• Gynger stille og roligt
• Musik går automatisk igang
• Varighed: 20 min.

Vigtigt
Denne ende af fjernbetjeningen 
skal pege mod stolen for at 
aktivere funktionerne.
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Tænd/sluk

Funktioner 
Bass
• Sidder i nederste  

del af ryggen.
• Giver en god taktil 

stimulering
• Juster på – /+

Volumen
• Regulér musikstyrken  

på –/+

Recline  (vinklen på ryglæn):     
• Op/ned 

Swing (gyngehastighed): 
• 3 positioner. 
• Juster på –/+



Fodskammelen på stolen er manuel 
og sættes i ønsket position ved at 
løfte i fodskammelen. Den udløses til 
udgangsposition ved at løfte helt op i 
fodskammelen.

Armlæn på stolen yder beskyttelse og 
tryghed til brugeren. 

Armlænet har 4 låsbare indstillinger.  
Løft, drej og sænk i position 0°, 30°, 60° 
og 90° ud fra stolen.

Stolen har 4 låsbare hjul, 
som fastlåses med et 
enkelt tryk. Hjulene drejer 
360° for let placering.

Gyngestolen er betrukket med kunstlæder. 
Den kan rengøres med en våd klud med mildt og 
fortyndet rengøringsmiddel. Tør efter med en våd 
klud kun med vand. Gyngestolen kan lejlighedsvis 
rengøres med en spritserviet.

Som ekstraudstyr fås et inkontinensbetræk af det 
100% genanvendelige komposit-tekstil, StamSkin 
Top. Betrækket er vandtæt og anti-bakterielt 
behandlet. Det kan rengøres med en spritserviet 
eller maskinvaskes.
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