
For din egen sikkerhet, og for å få 
best mulig utbytte av mulighetene 
i din nye oppreisingsstol, anbefaler 
vi at du leser brukermanualen 
nøye før du tar i bruk stolen. 



HURTIGMANUAL
NONOVA 20

Oppreisingsstol

Når du mottar oppreisingsstolen

Kontroller at oppreisingsstolen du 
har mottatt har korrekte mål og 
tilbehør i henhold til din bestilling. 

Stolen blir levert ferdig montert fra 
fabrikk. Det kan være nødvendig 
å stille inn stolen til brukeren og 
montere eventuelt tilbehør. 

Innstillinger som er vist i denne 
hurtigmanualen kan utføres uten 
bruk av verktøy og av brukeren 
selv, eller ledsager. Andre 
innstillinger utføres av kvalifisert 
personale.



110 cm 110 cm

110 cm 110 cm

Gjennom løftefunksjonen gir Nova 
god og stabil støtte ved forflytning. 

Reise seg:
• Kjør stolen til oppreist posisjon.
• Plasser føttene innunder deg.
• Ta tak i armlenene og stå opp.

 

Forflytning inn- og ut av stolen

Svingutløser 

 Advarsel! 

Kjør alltid stolen opp i oppreist 
posisjon ved forflytning ned 
i- eller ut av stolen.

Unngå forflytning ned i- eller ut 
av stolen når stolen ikke står i 
oppreist posisjon.

Sette seg: 
• Påse at stolen står i oppreist 

posisjon.
• Still deg helt inntil fotbrettet.
• Ta tak i armlenene og senk deg 

ned i stolen.
• Kjør stolen ned til sitteposisjon.

 Advarsel! 

Plasser Nova slik at stolens 
bevegelsesmønster ved bruk 
ikke kan forårsake situasjoner 
som kan føre til skade på 
stolen, bygningsdeler, andre 
personer eller deg selv. 
Fotbrettet og ryggen må ha fri 
bane. Sikkerhetssone rundt 
stolen er 110 cm fra senter av 
understellet.

Gjelder Nova som er utstyrt med 
svingunderstell. 

Utløserhendelen for 
svingfunksjonen er som standard 
plassert på høyre siden av 
armlenet. Ved behov kan 
utløserhendelen monteres på 
venstre side.

• Dra utløserhendelen   opp.
• Drei stolen til ønsket posisjon.
• Slipp utløserhendelen. 

Stolen stopper rotasjonen når 
du slipper utløserhendelen og 
låser automatisk i den valgte 
posisjonen. Stolen har en 
svingradius på 270°. Automatisk 
endestopp sikrer trygg bruk.



 

For å gi en bedre tilpasset vinkel 
til nakken, for eksempel når man 
leser, eller ser på TV, kan øvre del 
av ryggen vinkles.
•  Vri på rattet til du finner 

den ønskede posisjonen på 
nakkestøtten. Trykk eventuelt 
lett på øvre del av ryggen for å 
hjelpe til.

Vinkling av 
nakkestøtten

Armlenehøyden justeres ved å 
heve eller senke sidevangene. 
Innstillingen er trinnløs og sikrer 
god støtte for armene.

• Trekk ned glidelåsen på 
utsiden av armlenet. 

• Løsne rattet   inne i armlenet. 
• Skyv sidevangen opp eller 

ned. Skru til rattet når du har 
oppnådd ønsket høyde.

• Dra opp glidelåsen igjen.
• Gjør den samme justeringen 

på den andre siden og påse 
at du har lik høyde på begge 
armlener. Se måleskala. 
Standard høyde er merket 
med oransje.

• Armlenet i nederste posisjon 
muliggjør sideveis forflytning.

 Advarsel!

Klemfare! Unngå å få fingrene 
i mekanikken på innsiden av 
armlenet ved justering.

Justering av 
armlenehøyde
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Håndkontrollen
Den oversiktlige og lettfattelige håndkontrollen gir deg mulighet til å 
betjene stolen i henhold til egne ønsker og behov.

Løft: 

Oppreist stilling 
vist på stol med 
rettløft.

Fra en sittende 
stilling går 
fotbrettet ned 
og sitteenheten 
løftes.

Oppreist stilling 
vist på stol med 
skråløft 

Fra en sittende 
stilling går 
fotbrettet ned og 
sitteenheten løftes 
og vinkles forover.

Hvile:

Sitteenheten senkes og tiltes bakover. 
Fotbrettet går opp.

Rygg:

Ryggen vinkles forover uavhengig av 
andre funksjoner.

Rygg:

Ryggen vinkles bakover uavhengig av 
andre funksjoner.

Håndkontrollen er merket i henhold til kravene til elektromedisinske 
produkter med permanent strømtilkobling benyttet i hjemmet uten tilsyn.


