
 
 

 

Brukerhåndbok 

Mattesensor for stol  

uten sender 
Art. nr. STOLMATTE 

HMS art.nr.: 233432 
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FLEXIBLINK 

Brukerhåndbok 

Bruksområde 

Stolsensoren kobles normalt til en Sengevakt som gir 

varsel til omsorgsperson om brukeren forlater stolen / 

ikke returnerer til stolen. Den lille størrelsen gjør den 

godt egnet for bruk i stol. 

 

 

Virkemåte 

Stolsensoren brukes for å registrere om en person 

sitter i stolen. På stolsensoren er det montert en led-

ning med konnektor. Dersom ledningen er tilkoblet 

FlexiBlink sender, vil varslingen kunne sendes tråd-

løst til andre mottakere. 

 

Tilkobling 

Stolsensoren kobles normalt til en Sengevakt, Beve-

gelsesvakt, Velferdssender  eller Talevarsler. Sett 

pluggen fra stolsensoren inn i signalinngang for po-

tensialfri kontakt på senderen.  

 

 

 

Plassering og montering 

1. Stolsensoren legges normalt under et tep-

pe/sittepute i stolen.  

2. Sensorledningen plugges i egnet enhet for videre-

sending av varsel. 

3. Monter senderen som beskrevet i senderens bru-

kerhåndbok. 

4. Test sensor og sender ved å sette deg i stolen i 

minimum 20 sekunder før du forlater den. Sjekk 

at mottakeren mottar. 

5. Nå er Stolsensoren klar til bruk. 

 

Dersom du trenger hjelp til feilretting 

I fall du ikke klarer å rette feilen selv, bør du kontakte 

det sted hjelpemiddelsentralen eventuelt har gitt deg 

opplysninger om, eller til: 

 

 

 

 

 

 

Produsent 

Vestfold Audio AS 

3234 Sandefjord 

 

Tekniske spesifikasjoner nødvendig 
for sikker bruk 

Bruksområde: Innendørs. 

Størrelse:   30 x 30 cm. 

 

Nødvendige advarsler i forbindelse med bruk 

Stolsensoren må ikke brettes eller bøyes. Stolsenso-

ren bør byttes etter et år.  

 

Rengjøring utført av bruker 

Stolsensoren kan rengjøres med myk klut oppvridd i 

lunkent, mildt såpevann. Hjelpemiddelet må ikke 

utsettes for søl eller sprut med vann. 

 

Vedlikehold utført av bruker 

Hjelpemiddelet er vedlikeholdsfritt. 

 

Lagring når ikke i bruk 

Oppbevar alltid stolsensoren flatt, uten å bøye den. 

Oppbevares på et tørt og helst støvfritt sted. 

 

.

 

 

Vestfold Audio AS 
Sandefjord 

Fylles ut av hjelpemiddelsentralen 

 


