Eetapparaat
™
Lees eerst de handleiding grondig voor
veilig en correct gebruik van My Spoon

Snelstartkaart
1.

Het plaatsen van vork en lepel
1) Controleer de insteekopening
Insteekopening
vork

2) Houd de hand van My Spoon
met één hand vast, en steek
de lepel naar beneden in de
insteekopening.

3) Houd de hand van My Spoon
met één hand vast, en steek
de vork naar voren in de
insteekopening.

• Steek de lepel stevig in de
opening tot deze stopt.

• Steek de vork stevig in de
opening tot deze stopt.

Insteekopening
lepel

Afhankelijk van de toestand van My Spoon kan de insteekopening van de vork meer naar binnen in de hand
verplaatst zijn. Als dit het geval is kunt u het apparaat
weer UIT zetten nadat de opstartprocedure doorlopen is.
Vervolgens kunt u de vork insteken

2.

Montage van de joystick
Standaard Joystick
Voor kinbediening
Plaats de joystick in een positie die overeen komt met het
midden van de kin van de gebruiker of iets rechts ervan. Dit
om de lepel en vork combinatie niet in contact met de joystick
te laten komen.

Voor handbediening
Plaats de joystick in een positie die overeen komt met de hand
van de gebruiker zo dat deze niet in contact kan komen met
de rolstoel, tafel of de gebruiker zelf.
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Verzwaarde Joystick

Eénfunctieschakelaar

Plaats de joystick in een positie die overeen komt met de
hand van de gebruiker zo
dat deze niet in contact
kan komen met de rolstoel,
tafel of de gebruiker zelf.

Plaats de schakelaar zodanig dat het gebruik ervan gemakkelijk
gaat.
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hoogte
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3.

hoogte
instelling

Opdienen van voedsel
Serveren van voedsel
•	Gebruik altijd het bijgeleverde maaltijdplateau
•	Snijd het eten altijd in kleine stukjes
•	Schenk drinken in de beker en plaats de beker in
de bekerhouder
Plaats het maaltijdplateau op de bevestigingsplaat van My Spoon

4.

Inschakelen
a) Steek de stekker in een stopcontact
b) Druk de hoofdschakelaar op de zijkant van het apparaat in en zet
hiermee het apparaat AAN
c) Druk het pookje van de joystick naar voren, achteren, links en
rechts
U hoort een kort piepje en het 'in gebruik' lampje knippert. De arm
van My Spoon beweegt zich over het maaltijdplateau en de opstartprocedure begint.

5.

Aanpassen van de stoppositie van de hand
hand gaat
achterwaarts

a) Na de opstartprocedure kan de stoppositie worden bepaald
b) Gebruik de joystick om de stoppositie aan te passen. De
afstand tussen de voorzijde van vork en lepel en de mond
van de gebruiker dient 1 a 2 cm. te zijn
c) Druk de joystick of drukknop in om de stoppositie
vast te leggen

naar voren
links

hand gaat
omhoog

links

hand gaat
omlaag

rechts
naar achteren

hand gaat
voorwaarts

voor
waarts

achter
waarts
rechts

Wanneer My Spoon voor de eerste keer gebruikt wordt of wanneer de plaatsing van tafel of gebruiker gewijzigd zijn dient de
stoppositie opnieuw te worden ingesteld. Zodoende wordt vermeden dat het apparaat het gezicht van de gebruiker kan raken.

6.

Eten met My Spoon (manueel)

Gebruik My Spoon alléén in aanwezigheid van een verzorger!

Bij Semi-automatische bediening brengt My Spoon voedsel nadat een vak is gekozen
Bij Automatische bediening brengt My Spoon voedsel na het indrukken van de éénfunctieschakelaar
• Kies het gewenste bakje

• Plaats hand en grijp voedsel

• Raak met uw mond de lepel en
hap voedsel af nadat de vork zich
heeft teruggetrokken

hand gaat
achterwaarts

naar voren

links

rechts

naar voren
hand grijpt voedsel en gaat naar de
mond van gebruiker

links

naar achteren

naar achteren

7.

rechts

hand gaat
naar rechts

hand gaat
voorwaarts

Reinigen van My Spoon
• Controleer of de hand van My
Spoon zich in de stand-by positie
bevindt, of lepel
en vork gesloten zijn en of
de randen van
lepel en vork
zich op één lijn
bevinden.

• Verwijder de stekker
uit het stopcontact

• Verwijder de lepel en
vork uit het apparaat

• Verwijder het maaltijdplateau
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