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NICO SITTESYSTEM
Gratulerer med ditt nye Nico sete fra Ergoseat. Vi håper du
vil ha stor glede av produktet, og vil bli fornøyd med
funksjonaliteten enten du er bruker, assistent forelder eller
terapeut. Det er svært viktig at du setter deg inn i denne
bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og at du
kontakter kvalifisert personell dersom du er usikker på
hvordan du skal betjene det. For at andre skal ha samme
nytte av dette heftet som du har, vær god å plasser det der
du fant det!

Produktet kan resirkuleres i sin
helhet. Du finner mer
informasjon om dette på
www.ergoseat.no

Flere typer nakkestøtter med
forskjellige justeringsmuligheter
tilpasset barnets behov tilbys. Her
vist med Nico silver.

Armlener er justerbar i
høyde og vinkel, og kan
kombineres med bord.

Ryggregulering med
gasspumpe gir enkel
betjening av
ryggposisjon.

Individuell justering av
lår lengde og hoftevinkel
gjør at setet kan vokse
med barnet.

Hofteledd er plassert noen få cm
under der hofteleddet til brukeren
er. Dette sikrer korrekt plassering av
bol, hofte og nakkestøtter når setets
recline.funksjon benyttes.

BRUKSANVISNING
JUSTERING AV RYGGHØYDE
Setets rygg høyde justeres ved å dra i trekkfjæren som er
merket rygghøyde. Sørg for at denne er utløst mens du
enkelt løfter eller senker ryggen. Ved å slippe trekkfjæren
vil rygghøyde låse seg i ett for når korrekt rygghøyde er
oppnådd.

JUSTERING AV RYGGVINKEL
Nederst på ryggen finnes et
utløserhåndtak som regulerer
gasspumpen for vinkeljustering av rygg. Dette utløses
enten ved å trykke det ned, eller løfte det opp. Når
pumpen er utløst kan ryggen trinnløst reguleres til ønsket
vinkel. Slipp håndtaket når ønsket posisjon er oppnådd.

LÅRLENGDE
Under setet finnes trekkfjær som må
utløses for å kunne justere setedybde.
Den skal være merket med setedybde
og befinner seg innerst under seteflaten.
Ved å utløse denne kan man justere
setedybden ved å dra eller skyve i
framkant av setet. Når ønsket posisjon er
oppnådd slipper man trekkfjæren, og
setet skal være låst med korrekt
setedybde. Utvis forsiktighet dersom
justering utføres med bruker i setet!

ABDUKSJONSVINKEL
Under setet finnes trekkfjær som må
utløses for å kunne justeres
abduksjonsvinkel. Den skal være
merket med setedybde og befinner
seg ytterst under seteplaten. Ved å
utløse denne kan man justere
abduksjonsvinkel ved å dra eller skyve
individuelt hvert ben i abdisert stilling.
Når ønsket posisjon er oppnår slipper
man trekkfjæren, og setet skal være låst
med korrekt vinkler for bena. Utvis
forsiktighet dersom justering utføres med bruker i setet!

SERVICEMANUAL
BOLSTØTTER (EKSTRAUTSTYR)
Dersom setet er utstyrt med bolstøtter
justeres disse ved å utløse trekkfjærene
merket bolstøtte som befinner seg bak på
ryggen. Bolstøttene kan nå justeres
lateralt, og når ønsket posisjon er
oppnådd slippes fjæren og bostøttene er
låst. Dersom man vil justere høyden på
bolstøttene, individuelt i forhold til ryggen, gjøres dette
ved å løsne skruene under ryggtrekket. Pass på at de festes
like godt etter justering er utført.

BEKKENSTØTTE
Trekkfjærer for justering av
bekkenstøtte befinner seg også bak
på setets rygg. Utløs disse og juster til
ønsket posisjon.

LÅRSTØTTE
Bredden på lårstøttene kan justeres
individuelt. Løft opp trekket, løsne
skruene og juster til ønsket bredde.

Nico str 2 med bolstøtter, og ryggen plassert i høy posisjon

Nico str 1 vist med std. nakkestøtte og bord.

BORD (EKSTRAUTSTYR)
Festet for bord er lokalisert under armlene padden på ene
siden. Før stangen til bortfestet inn i åpningen og stram
ganter-grepet når bordet er i ønsket posisjon.

VINKELJUSTERING AV ARMLEN
Vinkel av armlenene kan justeres ved å løsne de to skruene
under armlene padden, juster til ønsket vinkel og stam
skruene når ønsket posisjon er oppnådd.

HØYDEJUSTERING AV ARMLEN
Høydejustering av armlen gjøres ved å utløse trekkfjæren i
armlenbeslaget . Dra den ut, samtidig som armlenet
justeres til ønsket høyde. Vær oppmerksom på at dersom
det er vekt på armlenet vil det kunne falle raskt ned i
nederste posisjon!

LUMBALSTØTTE
Medfølgende lumbalstøtte kan justeres ved å fjerne deler
av polstringen slik at de passer til de fleste brukere.
Plasseres der bruker har behov
for økt støtte, eller kan fjernes
helt ved manglende behov.
Merk at deler av lumbalstøtten
også kan benyttes som
avlastingsstøtte for å skape
rom for problemområder.

KILEPUTE FOR BOL
Nico leveres standard med kileputer som lateralstøtte for
truncus i ryggpolstring. Dersom disse ikke gir tilstrekkelig
støtte må de fjernes og løse justerbare sidestøtter
monteres (tilbehør).

NAKKESTØTTE
Flere typer nakkestøtter og nakkestøtte innfestninger kan
leveres med Nico siktesystem. Hva som leveres avhenger
av bestilling og avtaler. Her følger instruksjoner for fire
typer.
NICO BASIC

Skruene løsnes og høyden på
nakkestøtten justeres.
NICO SILVER (SØLV)
Bruk trekkfjæren for å regulere nakkestøttens
høyde.
Stram skruene for å regulere nakkestøtten.
Kan brukes begge veier for å regulere fra lang
til kort dybde
NICO II (SORT)
Løsne Ganta-grepene for å justere høyden
og dybde.
Løsne kuleleddet, og juster vinkelen.
Stram skruene i kuleleddet, prøv å stramme
alle like hardt.
TYPE II MED SIDEFORSKYVNING
Som TYPE II, men i tillegg:
Ved hjelp av 4mm unbrakonøkkel,
løsne z-skruene som fikserer
sideforskyvningen.

(Bakover)

(framover)

RENGJØRINGSRUTINER

DESINFISERING
Nico siktesystem kan desinfiseres med et klorbasert
desinfeksjonsmiddel, f.eks Kloramin. Setet kan også tørkes
av med en fuktig klut.

DAGLIG RENHOLD
Løs smuss tørkes normalt av setet med en varm fuktig klut.
Se ellers anvisning på trekkets vaskelapp.

STOFTREKK TIL SETE OG NAKKESTØTTE
Setet har ett eller flere avtagbare stofftrekk for å gjøre det
enklere å rengjøre.
Trekkene består av allergitestet stoff og er lett å rengjøre.
Trekkene kan vaskes i maskin på 60 grader.
Trekkene er merket med vaskeanvisning.
Følg vaskeanvisningen.

RUTINE FOR ETTERSYN
Sjekkpunkter

Beskrivelse

Intervall

Rengjøring

De avtagbare trekkene kan vaskes på 60
grader celsius.

Månedlig

Ringer/
trekkfjærer

Sjekk at trekkfjærer er festet og låser.

Månedlig

Ryggpumpe

Test at ryggpumpen ekspanderer når man
presser hendelen opp. Test at pumpen går
sammen når hendelen presses opp og
ryggen samtidig belastes. Sjekk at
ryggpumpen sitter fast.

Månedlig

Sjekk at alle
skruer og grep
er strammet.

Over tid og ved kjøring på ujevnt underlag.

Månedlig

Nakkestøtte

Sjekk at nakkestøtten sitter fast og har riktig
vinkel. Etterstram skruer og Ganta-grep ved
behov.

Ukentlig

Armlener

Sjekk at armlener er justert i riktig vinkel,
høyde og ut og inn.

Ukentlig

Bord

Sjekk at armlener har riktig
høydeinnstioling. Merk at ved bruk av bord
må armen være like høye dersom bordet
skal være flatt.

Ukentlig

Understell

Understell som Nico siktesystem er montert
på har egne rutiner for ettersyn.

Månedlig

