Brugsanvisning til spillestolen ILMO
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Brugsanvisning til spillestolen ILMO
1. Generelt
Velkommen til brugsanvisningen til spillestolen ILMO.
ILMO er en spillestol, som gør det lettere for handicappede at bruge Nintendo Wii–spillekonsollen
og balancebrættet og spille de spil, som er beregnet til konsollen. Stolen giver personer med funktionsnedsættelse i benene en mulighed for dels at deltage i spillets sociale element og dels at opøve,
forbedre og opretholde den fysiske funktionsevne ved hjælp af Nintendo Wii-spillene. Stolens anvendelsesmuligheder er dog ikke begrænset alene til handicappede, men giver også nye typer af bevægelsesoplevelser for helt raske personer. Stolen har justeringsmuligheder, som kan tilpasses efter brugerens personlige behov. Brugsanvisningen bør gennemlæses omhyggeligt, før stolen tages i brug.
Til anvendelse af ILMO-sædet kræves en Nintendo Wii–spillekonsol og et tilhørende balancebræt. Balancebrættet har en trådløs styring, som fungerer ved hjælp af en bevægelsesdetektor og registrerer
brugerens vægtfordeling på brættet.

2. Anvendelse
Stolen består af en ramme, en højdejustering, et sæde, armstøtter og et sikkerhedsbælte.
Spillet muliggøres af en mekanisme, som overfører spillerens bevægelser til balancebrættet, som er
placeret under sædet på stolen. Overførslen af bevægelserne fra sædet til balancebrættet sker via en
ledmekanisme, som gør det muligt for brugeren at bevæge sig i forskellige retninger, og som overfører
bevægelserne til balancebrættet, så de tilpasses godt til spillet.
Balancebrættet placeres under sædet ved at løfte sædet opad, og det skal placeres således, at sædets gummifødder hviler på hjørnerne af balancebrættet. Balancebrættet skal placeres således, at
startknappen peger mod stoleryggen. På denne måde skabes den korrekte forbindelse mellem sensorerne i balancebrættet og sædet. Herefter kan sædet lægges tilbage på plads ovenpå brættet.
Brug ikke sædet, før balancebrættet er monteret korrekt.
Balancebrættets vægtgrænse er 150 kg.

2.1 Håndtag
Stolen har håndtag, som kan benyttes ved flytning fra f.eks. en rullestol til sædet. Håndtagene er
fastgjort på rammen ved hjælp af to fastspændingsanordninger. Når håndtagets højde skal reguleres,
eller hvis de skal fjernes helt, åbnes låsen ved at dreje på fastspændingsanordningerne på armstøtterne. Hvis håndtagene har været flyttet, skal brugeren sikre sig, at de sidder sikkert igen, inden spillet
startes. Håndtagenes højde kan justeres efter behov ved at justere armstøtten til den ønskede højde.

2.2 Højdejustering
Stolen har en højdejustering, som kan reguleres op til 3 cm. Højdereguleringen sker ved at dreje på
stolebenenes stilleskruer, til den ønskede højde er nået. Brugeren skal sikre sig, at stilleskruerne er
strammet ordentligt til inden brugen.

2.3 Justering af sædet
Sædets trykpunkter kan justeres i længderetningen. På denne måde kan trykpunkterne på sædet
reguleres og brugerens oplevelse blive mere personlig, og spilleren får en forbedret spilfornemmelse.
Spillerens vægt og præstationsevne kan påvirke vedkommendes muligheder for at flytte sin vægt på

sædet. Sædets trykpunkt reguleres ved at løsne fire af sædets fastgørelsesskruer. I denne position
er det muligt at flytte stolens sæde til den ønskede position. Brugeren skal sikre sig, at fastgørelsesskruerne er strammet ordentligt til inden brugen.

2.4 Sikkerhedsbælte
Der er monteret et sikkerhedsbælte på stolen, og det anbefales at benytte sikkerhedsbæltet under alle
spil.

3. At spille
Der gøres opmærksom på, at Nintendo Wii-balancebrættet skal kalibreres af og til, når det anvendes
sammen med stolen. Stolen må ikke bruges under kalibrering. For at lette trykket på balancebrættet
kan man bruge håndtagene i begge sider af stolen til at løfte sig op fra sædet. Nintendo Wii-spillene
fortæller, når der foregår kalibrering.
Vær opmærksom på følgende ved spillet:
– For at spillet skal fungere korrekt skal balancebrættet være placeret under sædets
		 gummifødder på en sådan måde, at brugerens vægt er fordelt så jævnt som muligt på sædet.
– Spilleren skal være forsigtig, når han eller hun flytter sig på stolen. Hvis man flytter sig for
		 hurtigt, risikerer man at falde ud af spillestolen. Før spillet skal man sikre sig, at spillerens
		 præstationsevne ikke er lav. I så fald skal der være en hjælper til stede for at sikre, at spillet
		 bliver så trygt for brugeren som muligt.
– Det anbefales, at der altid anvendes sikkerhedsbælte ved brug af stolen.
– Brugeren skal iagttage forsigtighedsforanstaltninger ved flytning til og fra stolen.
– Ved regulering af højde, trykpunkt eller armstøtte skal brugeren sikre sig, at alle dele er stram
		 met ordentligt til inden brugen.
– Brugeren skal passe på ikke at få fingrene eller andre kropsdele i klemme mellem sædet og
		balancebrættet.
– En fejlbehæftet spillestol må ikke anvendes.
– Hvis spillet forårsager ubehag eller bivirkninger som f.eks. svimmelhed eller ildebefindende,
		 skal spillet straks afbrydes, og passende behandling iværksættes.
		 BEMÆRK. Læs Nintendo Wii-spillekonsollens brugsanvisning.

4. Garanti
Produktets begrænsede garanti er gældende i tolv måneder fra købsdatoen. Brugeren har i garantiperioden ret til omkostningsfri udbedring af materiale- og fabrikationsfejl enten ved reparation eller ved
levering af et helt nyt produkt. Garantien omfatter ikke fejl, som er opstået ved uagtsom behandling af
produktet, ved normalt slid, eller hvis produktet har været udsat for ekstreme forhold. Garantien omfatter heller ikke fejl, som ikke i væsentlig grad påvirker produktets værdi eller anvendelse.
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