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2 Introduktion
Det är vår förhoppning att denna musiksittsäck skall ge Er en skön avslappning, stimulans och
komma till stor nytta och glädje.
Vibrationerna som har en lätt masserande effekt, stimulerar känseln och gör det lätt att slappna
av. En härlig känsla inte minst för personer med bristande kroppsuppfattning och nedsatta
sinnesfunktioner. Musikvibrationer ger verkningsfull stimulans för många blinda, döva,
autistiska, förlamade, hyperaktiva och personer med psykiska problem. För gravt hjärnskadade
kan upplevelsen höja livskvaliteten och skapa vägar för kontakt och närhet.
Innan Musiksittsäcken tas i bruk, är det viktigt att alla berörda tagit del av denna och
kringutrustningars bruksanvisningars innehåll.
Alla som handhar musiksittsäcken med kringutrustning MÅSTE läsa igenom och vara
införstådda med avsnitt 5 och 6 i denna bruksanvisning.
Musiksittsäcken är lätt att installera men det är viktigt att instruktionerna följs och att skötseln
sker omsorgsfullt och regelbundet.
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3 Förberedelser
Börja med att packa upp alla paket och kontrollera att alla delar finns med och är hela.

3.1 Innehåll
En musiksittsäck består av följande delar:
•
•
•
•

1 st sittsäck Molly eller Balloo i galon
1 st vibrationsplatta (inkl anslutningskabel)
1 st förstärkare STA-200D
1 st 3,5mm kabel för anslutning till extern ljudkälla så som telefon eller surfplatta.

3.2 Högtalare och ljudkällor
Högtalare och ljudkällor ingår inte då dessa i många fall redan finns på plats!
KOMIKAPP rekommenderar att man använder högtalare med en god ljudkvalité.
Det finns möjlighet att använda många olika ljudkällor... Vanligast är att använda en CD-växlare.
Se även avsnitt 6.1-Tillbehör.

3.3 Placering
Se till att placera Musiksittsäcken så att vibrationerna inte fortplantas i husets golv, bjälklag etc.
Sittsäcken bör placeras på ett ljudisolerande underlag, typ ljuddämpande matta eller liknande.
Tänk på att placera Musiksittsäcken så att i- och urstigning underlättas.
Musiksittsäcken skall ej användas i utrymmen med onormalt hög luftfuktighet eller i
våtutrymmen.

3 Montering
3.4 Sittsäck
1. Se till att vibrationsplattan ligger riktigt i säcken. Plattan ska ligga plant mot golvet.
Genom att öppna dragkedjan i säckens botten kontrolleras att kabeln inte hamnat
mellan plattan och golvet.
Luftskåran på plattan ska ligga upp mot fyllningen i säcken.
OBS! Placera aldrig plattan i innesäcken tillsammans med fyllningen.
den

Dra försiktigt ihop dragkedjan så att kabeln till förstärkaren inte viks eller kläms ihop i
lilla öppningen.
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3.5 Installation av förstärkare samt högtalare och ljudkällor
Förstärkare och annan ljudutrustning skall inte vara anslutna till eluttag när
installationen utförs.
Följ instruktionerna med hjälp av bilderna nedan under installation och anslutning.

1. Anslut kabel från vibrationsplattan till kopplingsboxen på förstärkaren.
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2. Anslut CD-spelare i uttag nr. 1. på baksidan av förstärkaren.
Bild 1 visar inkoppling på baksidan av CD-spelaren (typ Yamaha CD-S300).
Bild 2 visar anslutning av CD-spelare på förstärkarens baksida.

3. Anslutning till extern ljudkälla ex. telefon eller surfplatta. Anslut medföljande 3.5mm
kabel i uttaget på förstärkarens framsida.

4. Anslut högtalarna i kopplingsboxen på förstärkaren. Röd kabel kopplas in i rött uttag
och svart kabel kopplas in i svart uttag.
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5. Anslut förstärkarens medföljande strömkabel till eluttag när allt är installerat och
inkopplat enligt ovan instruktioner.

4 Användning
4.1 Av/På
1. Innan strömmen till förstärkaren och övrig utrustning slås på skall förstärkarens
volymreglage och vibrationsreglage vridas ner till lägsta volym (längst till
vänster)

2. Slå på strömbrytarna och starta musikanläggningen.
3. Stäng alltid av ljudanläggningen när den inte skall användas längre.

4.2 Inställning av ljud och vibrationer
Vid användandet av musiksittsäcken ställs vibrationer samt ljud från högtalarna (ljudet i
rummet) enklast in på följande sätt:
1. Om CD-spelare är ansluten i uttag 1 på förstärkarens baksida måste knapp 1 på
förstärkarens framsida vara intryckt för att spela upp ljud från CD-spelaren. Om annan
extern ljudkälla ansluts på framsidan måste knapp PLAYER på förstärkarens framsida
vara intryckt. Se nedan bilder.
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2. Vrid ner volymen på högtalarna (ljudet i rummet) till minimum genom att vrida vredet på
förstärkaren till nolläge.
3. Ställ in rätt mängd vibrationer anpassat till personen som sitter i musiksittsäcken genom
att vrida vibrationsreglaget på förstärkaren från nolläge och uppåt till önskad nivå på
vibrationerna är uppnådd.
4. Ställ in önskad volym i rummet genom att utgå från nolläget på förstärkaren "volym
högtalare" och vrid uppåt till önskad ljudvolym.

4.3 Instruktioner och tips
•

Med tanke på att fyllningen är rörlig, är det alltid bra att försöka forma sittsäcken så att
en skön sittgrop skapas. Forma en “grendelare“ främst i sittgropen om användaren har
tendens att sträcka sig och riskerar att glida ur sittsäcken.

•

Skulle din Molly eller Balloo vara för hårt fylld så att användaren inte sjunker tillräckligt
långt ner, kan en del av fyllningen tömmas ut i en sopsäck eller dyl. Användarens storlek
och tyngd spelar en avgörande roll och nya sittsäckar upplevs ibland som lite för hårt
stoppade. Emellertid packas fyllning ihop efter en tids användning vilket tagits hänsyn till
vid tillverkningen. Vänta därför gärna ett tag innan fyllningen reduceras.

•

Sänk alltid förstärkarvolymen när en ny användare tar plats i musiksittsäcken eller då
musikens karaktär ändras. Bastoner ger t.ex. betydligt kraftfullare vibrationer än musik
med toner från mellanregistret. Om användaren själv inte kan anpassa
musikvibrationerna till en för honom / henne behaglig och njutbar nivå, skall hjälparen
alltid avläsa ansiktsuttryck och kroppsspråk samtidigt som musikvolym och andra
inställningar sakta justeras. Detta är väldigt viktigt eftersom våra sinnesupplevelser är
högst individuella och två personer kan reagera helt olika på samma vibrationer. Särskilt
god uppmärksamhet skall alltid hållas på krampbenägna personer.

•

Vi vill varmt rekommendera att personal/hjälpare alltid själv tar sig god tid att själv pröva
olika typer av musik och inställningar innan brukarna använder Musiksittsäcken. Utgå
från “0“-lägen och reglera volym och övriga kontroller (en i taget) för att uppleva vilka
effekter som uppnås. Det är lättare att göra bra inställningar om man först själv utforskat
och bekantat sig med utrustningen och de effekter som kan skapas. – Och det blir
mycket lättare att välja lämplig musik.

•

Vanligt är att man ställer vibrationerna alldeles för högt. Vibrationerna kan då snabbt
kännas tröttande och kanske till och med obehagliga. Börja därför alltid med korta pass
med svagare musikvibrationer och öka försiktigt.

•

Tänk på att tjocka kläder och andra textilier på dynan dämpar musikvibrationerna.
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5 Underhåll och säkerhet
5.1 Sittsäckar
Sittsäckarna är avtorkningsbara med ett milt rengöringsmedel.
För att förhindra att kroppsvätskor tränger in genom sömmar bör plastade inkontinensskydd
användas när detta är befogat.

5.2 Säkerhet

VARNING!
•

Lämna aldrig en funktionshindrad eller sjuk brukare utan uppsikt när han/hon
använder Musiksittsäcken. Var speciellt observant på användare som har svårt
att röra sig. Andningsvägar kan blockeras om mun och näsa hamnar mot dynan.

•

Personer med hjärtsjukdomar och inflammatoriska tillstånd skall ej använda
Musiksittsäcken. Detsamma gäller gravida.

•

Sinnesintryck kan ge epileptiska anfall. Håll därför alltid krampbenägna
personer under noggrann uppsikt.

•

Iakttag stor försiktighet med psykotiska personer. Börja med mycket svaga
vibrationer och håll god observation på patientens reaktioner och upplevelser.

•

Musiksittsäcken är en möbel för vila och avslappning. Den skall inte användas
att leka i eller för att sova i.

•

Skydda dynan mot stick från vassa föremål och kanter. Dynan kan skadas av
tandbett. Se till att ingen kommer åt att stoppa fyllning i munnen.

•

Placera inte Musiksittsäcken nära elektriska element, eldstad eller på andra
ställen med ökad brandrisk.

•

Rökning skall undvikas.
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6 Övrigt
6.1 Tillbehör
Tillbehör
Högtalare (2 st)
Högtalarkabel
CD-växlare Yamaha C-600
CD-spelare Yamaha S-300

Artnr
503880
501017
502906
503876

För CD-skivor; se broschyrer och katalog. Ring oss gärna för förslag!

6.2 Miljö
6.2.1 När produkten är uttjänt
Musiksittsäcken innehåller elektronik och skall återvinnas som el-avfall.
Din kommun kan lämna information om vart du kan lämna in den.

6.3 Tekniska data
Material sittsäck

Polystyrenkulor & PVC galon

Storlek:

Molly Ø 280cm, höjd ca 55cm
Balloo Ø 280cm, höjd ca 110cm

Vikt:

ca 5 kg

Komikapp AB, Stormhallsvägen 4, 432 32 Varberg,Tel: +46 340-666870
www.komikapp.se
Bruksanvisning Musiksittsäck

Version 1.0

Sidan 9 av 9

