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1. Introduktion
1.1 Anvendelse
Bestic er et spisehjælpemiddel beregnet til personer med nedsat funktionsevne i arme eller hænder.
Brugeren styrer selv hjælpemidlet ved hjælp af en af flere typer betjeningsenheder.
Bestic er oprindeligt udviklet som et dagligt hjælpemiddel ved måltiderne.
Den skal placeres, så den står stabilt på et plant underlag, f.eks. et bord, når den er i brug.
Bestic kan bruges af både voksne og børn, men den er ikke beregnet som et legetøj.

1.2 Filosofien bag Bestic
Bestic er designet til brug af personer med ufrivillige armbevægelser og personer med ingen eller
begrænset funktion i arme eller hænder. Bestic styres af brugeren, som selv vælger, hvilken bid af
maden, der løftes op til munden og hvornår. Da behovet for hjælp er individuelt, er det muligt at
tilslutte forskellige typer betjeningsenheder, der passer til brugerens kompetencer.
Tanken er, at det skal kræve så lidt anstrengelse som muligt at spise, og at brugeren selv skal kunne
bestemme, hvilken bid af maden han/hun vil spise hvornår. Bestic afventer brugerens ordrer og
bevæger sig ikke, før brugeren afgiver den næste kommando.

1.3 Kontaktoplysninger
Bestic er en medicinsk anordning i klasse I, er CE-mærket og fremstilles af Bestic AB i Stockholm i
Sverige. Du kan finde oplysninger om lokale kontaktpersoner og service i dit land på vores websted
(www.besticinc.com).

2. Sikkerhed
Det er vigtigt, at du læser dette kapitel grundigt og forstår det, før du begynder at bruge Bestic.

2.1 Oplysninger om advarselssymbolet
Dette symbol angiver en advarsel. Hvis symbolet
vises ved siden af en tekst, betyder det, at der er
risiko for personskade eller risiko for skader på
Bestic, hvis advarslen tilsidesættes.

2.2 Ansvarsfraskrivelse
Bestic AB kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget som følge af forkert brug.
Hjælpemidlet må kun anvendes af personer, der er blevet informeret om og instrueret i brugen af
hjælpemidlet. Hjælpemidlet skal anvendes i overensstemmelse med anvisningerne i denne
brugervejledning.
Bestic AB forbeholder sig retten til at ændre Bestics specifikationer uden varsel.
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2.3 Sikkerhedsinstruktioner
Vurdér altid hvad brugerens sundhedstilstand kræver og hvordan diagnosen
påvirker spisesituationen, navnlig vedrørende risikoen for kvælning. Der er
ingen forhøjet risiko for kvælning ved brug af Bestic sammenlignet med at få
hjælp til at spise af anden person.

Følg nedenstående sikkerhedsinstruktioner:
1. Sørg for, at du har forstået alle anvisninger og advarsler, før du tilslutter Bestic og begynder
at bruge den.
2. Tallerkenen skal stå til venstre for Bestic, når teksten i displayet vender mod brugeren.
Tallerkenen skal være placeret på en skridsikker måtte så tæt på Bestics ’fødder’ som muligt.
3. Skru ikke skruerne ud af Bestic. Forsøg ikke at åbne Bestic. Kontakt servicerepræsentanten,
hvis der er behov for service.
4. Bestic må ikke overhældes med eller nedsænkes i væske.
5. Rør ikke ved ledningen eller stikkontakten med våde hænder.
6. Anbring Bestic på et plant og stabilt underlag. Sørg for at Bestic står stabilt og ikke risikerer
at vælte.
7. Slut kun den medfølgende AC-oplader til Bestic. Forsøg ikke selv at modificere AC-oplader.
8. Træk ikke i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
9. Vær opmærksom på klemningsfare. Når Bestic er i bevægelse, er der risikoområder omkring
leddene.
10. Sørg for, at temperaturen omkring Bestic ikke overstiger +40 ºC. Efterlad ikke Bestic i direkte
sollys eller i bagagerummet på en bil på en sommerdag.
11. Anbring ikke skrøbelige genstande i nærheden af Bestic, da de kan vælte eller beskadiges af
armens bevægelser. Vær særligt forsigtig med stearinlys.
12. Kom ikke Bestic i opvaskemaskinen.
13. Transporter ikke Bestic i en taske med hjul, da rystelserne kan beskadige hjælpemidlet.
14. Alle manøvreknapper og kontakter skal være taget ud af Bestic under transport for at undgå
at Bestic tænder.
15. Hvis Bestic ikke længere fungerer normalt eller opfører sig på en uventet måde, skal du
slukke Bestic, fjerne opladeren og kontakte servicerepræsentanten.
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3. Produktoversigt
3.1 Beskrivelse
Oversigt:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bestic AB
c/o Business Hub, Årstaängsvägen 21 C
SE- 117 43 Stockholm, Sweden

Ske holder
Håndtag
Display
Tænd/sluk
knap
Jack stik
USB stik
Til oplader
Reset
Ske
Oplader
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4. Håndtering
4.1 Løft af Bestic
Når du løfter Bestic, skal du bruge det indbyggede håndtag i den nederste, tykke del af armen.
Se billedet.

Løft ikke Bestic i den tynde,
øverste del af armen.

4.2 Tilslutning af en betjeningsenhed
Bestic kan kun sluttes til godkendte og validerede betjeningsenheder.
Hvis hjælpemidlet sluttes til en betjeningsenhed, som ikke er valideret,
er der risiko for elektrisk interferens eller skader.
Du kan finde en komplet og opdateret liste på vores
websted www.besticinc.com.
Der er to typer stik til tilslutning af en betjeningsenhed på Bestic:
5. Jack-stik
6. USB
Typen af stik afhænger af, hvilken betjeningsenhed du bruger. Der er følgende stik på siden af
Bestic:

4.
5.
6.
7.

Tænd/sluk-knap
Jack-stik (tilslutningsstik)
USB-port (tilslutningsstik)
Tilslutningsstik til ACoplader

(Ovenstående numre svarer til de samme numre på side 6).
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4.3 Opladning
Bestic indeholder et batteri, som skal oplades. Hvis Bestic ikke kan tændes, eller hvis displayet viser,
at batteriet skal oplades, skal du tilslutte AC-opladeren. Du kan til enhver tid tilslutte eller frakoble
AC-opladeren. Når AC-opladeren er tilsluttet, oplades batteriet automatisk. Det tager ca. 3 timer at
oplade et helt afladet batteri. Hvis du anvender hjælpemidlet, mens batteriet oplades, kan det tage
længere tid, før det er fuldt opladet.

4.4 Montering og afmontering af skeen
Montering af skeen: Start med at fastgøre den forreste del af skeen på Bestic og klik derefter den
bageste del af skeen fast. Det er lettest at på- og afmontere skeen, når Bestic’s ’arm’ er oppe i
vandret position.

Afmonter skeen ved at trykke skeens holder ind mod Bestic, så den bagerste del løsnes og du
forsigtigt kan trække skeen helt af.

4.5 Tallerkenen
Brug den tallerken, der følger med Bestic, for at sikre bedst mulig hjælp til spisning. Tallerkenen er
nøje udvalgt, fordi den har en kant, som gør det lettere at skubbe maden op på skeen. Tallerkenens
diameter stemmer også overens med Bestics bevægelser.
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4.6 Tænd og sluk Bestic
Bestic tændes og slukkes ved at trykke på den sorte tænd/sluk-knap. Når du trykker på den sorte
tænd/sluk-knap…


ÉN GANG, stopper Bestic med det samme på det sted, hvor den er, og begynder at lukke ned.



TO GANGE* (inden for fem sekunder, og mens displayet lyser med teksten "Bestic slukker"),
folder Bestic sammen til transport position.



TRE GANGE* (inden for fem sekunder, og mens displayet lyser op med teksten "Bestic folder
sammen"), stopper Bestic på det sted, hvor den står.



I MINDST 2 SEKUNDER, får du mulighed for at åbne hovedmenuen (se afsnit 8.2. Hovedmenu).
Denne handling vil også få skeen/armen til at stoppe.

*Bestic kan kun gå til transport position, når den er i spisetilstand. Dette skal forhindre, at armen
bevæger sig under transport. Derfor gælder ovenstående instruktion om at trykke to gange og tre
gange kun, når Bestic er indstillet til spisetilstand.
Du kan til enhver tid slukke for Bestic, uanset hvilken menuindstilling der vises i displayet, eller hvis
Bestic er indstillet til spisetilstand.

4.7 Nødstop
Nødstop udføres ved at slukke Bestic på normal vis på tænd/sluk knappen.

4.8 Nulstilling
Hvis Bestic ikke reagerer på kommandoer eller opfører sig unormalt, kan det være en hjælp at
nulstille den. Tryk på nulstillingsknappen i bunden af Bestic ved at stikke spidsen af en papirclips ned
i hullet ved siden af teksten "Reset".

4.9 Genstart ikke
Hvis displayet viser følgende tekst:
Contact service
do not restart

FORSØG IKKE at genstarte eller nulstille Bestic. Træk stikkene til alle betjeningsenheder og ACopladeren ud, og kontakt din lokale salgsrepræsentant på: www.besticinc.com/contact/distributors
Enjoy your
Enjoy your
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5. Vedligeholdelse
Sådan vedligeholdes Bestic.

5.1 Rengøring

1. Sørg for at Bestic er slukket.
2. Frakobl AC-opladeren og betjeningsenheden.
3. Skeen, skeholderen og tallerkenen kan vaskes op i hånden eller i opvaskemaskine.
4. Rengør selve hjælpemidlet, AC-opladeren og betjeningsenheden med en fugtig klud med lidt
opvaskemiddel eller alkohol. Brug ikke skrappe rengøringsmidler, opløsningsmidler eller
skuremidler. Brug en blød børste efter behov .

6. Transport og opbevaring
6.1 Pakning til transport
Når hjælpemidlet skal transporteres, skal du sørge for, at den bliver slukket i sammenfoldet position,
så den er kompakt og dermed velegnet til transport. For at sammenfolde Bestic til transport, læs
paragraf 4.6 “Sådan tændes og slukkes Bestic”. Controller at alle betjeningsenheder og oplader er
fjernet, når Bestic transporteres eller sendes.
Kom ikke Bestic i en taske på hjul. Rystelser eller vibrationer fra denne form for transport kan
beskadige hjælpemidlet.
Det anbefales at bruge en særlig rygsæk eller flytaske til transport af Bestic. Forsøg at undgå tryk og
rystelser. Armen er særlig følsom over for vedvarende tryk.

6.2 Opbevaring
Af hensyn til vedligeholdelse skal batteriet i Bestic oplades mindst én gang om året i 3 timer, da
batteriet i modsat fald kan tage skade. Opbevar hjælpemidlet i opretstående position på et plant
underlag.
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7. At spise med Bestic
Før du begynder at bruge Bestic, skal du have læst og forstået alle advarslerne i kapitel 2,
Sikkerhed. Du bør også læse kapitel 4, Håndtering. Bestic bevæger sig ikke, før du giver den besked
om det ved hjælp af betjeningsenheden.

7.1 Start
1. Anbring Bestic på et plant, stabilt underlag.
2. Anbring tallerkenen på det skridsikre underlag.
3. Anbring Bestic tæt på tallerkenen, så hjælpemidlet
berører tallerkenen med sine "fødder".
4. Tilslut betjeningsenheden.
5. Tryk på den sorte knap på siden af Bestic for at tænde hjælpemidlet.
6. Gå gennem startmenuen (se afsnit 7.2 Startmenu)
7. Når skeen er i startposition, dvs. når armen er strakt ud og oppe
i luften, skal du sætte skeen fast.

Skridsikker måtte, der skal placeres under tallerkenen.

7.2 Startmenu
Startmenuen vises i displayet, når Bestic tændes på den sorte tænd/sluk-knap, og når hovedmenuen
forlades efter at have trykket på OK for Gem & exit.

7.2.1 Startmenu – med kun én bruger

Batteri 44%
Björn

Velbekomme!

Tryk på en hvilken som
helst knap/retning på den
betjeningsenhed, du vil
bruge, og displayet skifter
til spisetilstand.

5usb

Batteri oplader
Björn
5usb

Bestic er indstillet til

Hvis AC-oplderen tilsluttes, mens

spisetilstand.

Bestic er i spisetilstand, vises

Bestic AB
c/o Business Hub, Årstaängsvägen 21 C
SE- 117 43 Stockholm, Sweden
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7.2.2 Startmenu – med flere brugere/profiler
Hvis du har flerbrugerindstillingen Multiple User Option på din Bestic, og du gerne vil vælge en anden
bruger, skal du trykke på VENSTRE eller HØJRE for at skifte mellem brugere. Tryk på OK for at vælge
bruger, f.eks. Anni-Frid.
Vises kun, hvis du har tilføjet en
tredje/fjerde bruger/profil i opsætningen.

Vælg bruger
<
Agnetha

>

Vælg bruger
<
Björn

>

Vælg bruger
<
Benny

>

Vælg burger
<
Anni-Frid

>

Tryk på OK, når du har valgt den relevante bruger:
Batteri 44%
Anni-Frid

Velbekomme!

5usb

Batteri oplader
Anni-Frid
5usb

Skifter automatisk.
En af disse meddelelser vises i displayet, mens
Bestic er i spisetilstand.

Med indstillingen Multiple User Option kan du gemme indstillinger for op til fire profiler. Disse profiler
kan f.eks. være indstillinger for fire forskellige personer, eller det kan være fire forskellige
indstillinger til forskellige steder, der gælder for én person; Hjemme, Skole, Forældre, TV-stue. Du
kan også vælge at gemme to forskellige steder for to forskellige personer: Profil 1: A Frokost, Profil
2: A Aftensmad, Profil 3: B Frokost, Profil 4: B Snack. Hvis Bestic ikke har indstillingen Multiple User
Option, er det kun muligt at gemme indstillinger for én person/profil. For at gøre det nemt har
profilerne på forhånd fået navnene Agnetha, Björn, Benny og Anni-Frid, og det er så meningen, at de
efterfølgende skal redigeres (se afsnit 8.3.1 Redigering og tilføjelse af brugere).

NB! Når Velbekomme! vises i displayet, kører skeen/armen
til startposition, dvs. skeen kører op til brugerens mund alt
efter de indstillinger, der er foretaget i hovedmenuen.
Vær opmærksom på denne bevægelse!
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7.3 Betjeningstilstande
Bestic Single

TWO-STEP (2stp)

- Gør det muligt for brugeren at styre skeen ved hjælp af en

betjeningsenhed med enknapsfunktion.
Når skeen er i startposition, skal du trykke på betjeningsenheden med enknapsfunktion for at få skeen til
at køre ned til tallerkenen og skiftevis vende skubbesiden mod venstre og højre
hver anden gang. Skeen kører i en buet bane hen over tallerkenen, indtil brugeren
trykker på knappen. Du kan se køremønsteret på billedet til højre. Hvis brugeren
ikke trykker på knappen, kører skeen langs den buede bane fem gange, hvorefter
den stopper. Når brugeren trykker på knappen, begynder skeen at køre langs den
buede bane igen. Når brugeren trykker på knappen, mens skeen kører tværs over
tallerkenen, stopper skeen og kører mod den kant af tallerkenen, som skeens
skubbeside har retning mod, og samler mad op, når den når kanten af tallerkenen. Derefter følger skeen
samme mønster som beskrevet ovenfor for 5usb. Gentag dette mønster, indtil måltidet er færdigt.
Hvis brugeren trykker på knappen, før skeen har nået kanten, stopper den og skubber med det samme
mad op (NB! Dette sker dog kun, hvis TWO-STEP er indstillet til 2 tryk (<2>) på opsætningslisten).
Bestic Single

ONE-STEP (1stp)

- Gør det muligt for brugeren at styre skeen ved hjælp af en

betjeningsenhed med enknapsfunktion.
Når skeen er i startposition, skal du trykke på betjeningsenheden med enknapsfunktion for at få skeen til
at køre ned til tallerkenen, hvorefter skeen tager en bid og løfter den op. Den kører derefter til kanten
af tallerkenen for at skrabe eventuel overskydende mad af skeen, hvorefter den kører op til munden.
Når den første bid er nået op til munden, skal brugeren trykke på knappen igen, hvorefter skeen
gentager cyklussen ovenfor, dog skubber skeen mad op fra et andet sted på
tallerkenen. Skeen udfører én spisecyklus efter hvert tryk på betjeningsenheden
med enknapsfunktion, indtil den har været hele tallerkenen rundt. Når denne
cyklus er udført, kører skeen hen til et mindre område midt på tallerkenen og
kører derefter ud til kanten for at skubbe mad op, indtil Bestic slukkes. Dette
gør det muligt for brugeren at få de sidste rester på tallerkenen med. Hvis
maden skrabes ind på midten af tallerkenen, vil den blive samlet op af skeen.
Du kan se skubbemønsteret på billedet til højre.
5usb - Gør det muligt for brugeren at styre skeen i en hvilken som helst retning på tallerkenen.
Tryk på HØJRE eller VENSTRE for at køre skeen ned til tallerkenen. Hvis du trykker på HØJRE, vendes
skeens skubbeside mod højre og omvendt. Når skeen når tallerkenen, forbliver den ubevægelig, indtil du
trykker på en af retningsknapperne på betjeningsenheden; OP/NED/HØJRE/VENSTRE. Tryk på OK for at
samle mad op. Skeen skubber derefter maden op, løftes op fra tallerkenen, ryster overskydende mad af,
skraber maden af mod kanten og kører derefter op til munden. Når du har trykket på OK, skal du således
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først spise maden på skeen, før du sender flere signaler til Bestic. Tryk, når skeen skal køre ned til
tallerkenen igen.
4usb – Fungerer på samme måde som 5usb ovenfor, bortset fra at OK-signalet kommer fra en
betjeningsenhed med enknapsfunktion.De fire retningssignaler for OP/NED/HØJRE/VENSTRE kommer fra
en betjeningsenhed, der er sluttet til USB-porten, og OK-signalet kommer fra en betjeningsenhed med
enknapsfunktion, der er sluttet til jackstikket. OK-kommandoen genererer de samme signaler som
beskrevet ovenfor for 5usb.
NB! Når en betjeningsenhed med enknapsfunktion sluttes til Bestic,
kan du bruge denne knap til at tænde Bestic, dvs. i stedet for at trykke
på den sorte tænd/sluk-knap. Det er vigtigt at være opmærksom på
denne egenskab ved betjeningsenheden med enknapsfunktion for
at undgå, at brugeren bliver forskrækket, hvis Bestic starter, fordi
brugeren ved et uheld er kommet til at trykke på knappen.
Derfor skal du også sørge for, at du ALTID frakobler betjeningsenheder fra Bestic, når hjælpemidlet
transporteres rundt eller stilles væk til opbevaring. Placer aldrig Bestic i en rygsæk/æske eller tilsvarende med
en betjeningsenhed tilsluttet, da dette kan tænde Bestic, så den går i gang.

5usb

4usb

2stp

1stp

Betjeningsenhed med

Betjeningsenhed med

Betjeningsenhed med

Betjeningsenhed med

femknapsfunktion

femknapsfunktion med

enknapsfunktion

enknapsfunktion

deaktiveret OK-funktion +
betjeningsenhed med
enknapsfunktion

+

+

+

+
+
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7.4 Skift mellem forskellige betjeningsenheder/betjeningstilstande
Både jackstikket og USB-stikket kan være tilsluttet samtidig. Hvis du vil skifte mellem forskellige
betjeningsenheder, f.eks. fra 5usb til 2stp, skal du blot trykke på den enhed, du vil bruge (forudsat at
du har tilsluttet den), og Bestic reagerer på signalet fra denne betjeningsenhed. Hvis du f.eks. har
brugt Bestic Picasso MINI (5usb) og gerne vil skifte til betjeningsenheden med enknapsfunktion og
bruge Bestic Single TWO-STEP (2stp), skal du trykke på betjeningsenheden med enknapsfunktion,
hvorefter skiftet automatisk sker i displayet.
Batteri 44%
Björn

Skift til
2stp

5usb

Batteri 44%
Björn

2stp

Betjeningsenheden med enknapsfunktion er nu tilsluttet og kan bruges til betjening af Bestic. Hvis du
vil skifte tilbage til betjeningsenheden med fem knapper, gør du det ganske enkelt ved at trykke på
den, hvorefter den skifter tilbage til 5usb:
Batteri 44%
Björn

Skift til
5usb

2stp

Batteri 44%
Björn

5usb

8. Menuer og indstillinger
Denne vejledning giver dig instruktioner i, hvordan du navigerer i menuerne med en betjeningsenhed,
der har fem knapper (Bestic Picasso MINI). Du kan finde oplysninger om, hvordan du bruger andre
betjeningsenheder, f.eks. joysticks, i brugervejledningen til den betjeningsenhed, du anvender.
Bestic er opbygget omkring to menuer: startmenuen og hovedmenuen. For at skifte mellem de
øverste niveauer i hovedmenuen og startmenuen skal du scrolle vandret (VENSTRE ELLER HØJRE).
Hovedmenuen indeholder lister med forskellige indstillinger. Du kan scrolle gennem listerne ved
hjælp af de fire retninger på betjeningsenheden med de fem knapper: lodret for at gå OP og NED og
vandret for at gå til VENSTRE eller HØJRE.

OP
VENSTRE
OK

NED

En mere detaljeret beskrivelse af
Bestic Picasso MINI, herunder
sikkerhedsanvisninger, findes i
Bilag 1 i denne vejledning.

HØJRE
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8.1 Symboler og forkortelser i menuerne
Batteri 62%
Agnetha

5usb

2stp

Den betjeningstilstand, der er indstillet for en bestemt
bruger, i dette tilfælde "Agnetha".

Angiver, at du bruger en betjeningsenhed med fem knapper til at styre Bestic via USBtilslutningsporten.

1stp

Angiver, at du bruger en betjeningsenhed med enknapsfunktion til at styre Bestic ved
hjælp af betjeningstilstanden Bestic SINGLE ONE-STEP via tilslutningsporten til jackstik.

2stp

Angiver, at du bruger en betjeningsenhed med enknapsfunktion til at styre Bestic ved
hjælp af betjeningstilstanden Bestic SINGLE TWO-STEP via tilslutningsporten til jackstik.

4usb

Angiver, at du bruger et joystick eller lignende og har deaktiveret OK-knappen og
tilsluttet en betjeningsenhed med enknapsfunktion til at vælge OK. Denne
betjeningsmåde er mest almindelig med et hagejoystick eller betjeningsenheden "Moozi"
for at eliminere risikoen for, at brugeren ved et uheld kommer til at trykke på OK.
Joysticket tilsluttes via USB-tilslutningsporten, og betjeningsenheden med
enknapsfunktion tilsluttes via tilslutningsporten til jackstik.

*

Angiver, at du skal trykke på OK, hvis du vil vælge denne indstilling. Hvis du ikke vil
vælge den angivne indstilling, skal du blot trykke på OP/NED for at gå til den tidligere
eller næste indstilling på listen. Symbolet vises for følgende indstillinger:
Tilpas ske

Opret bruger

Flere valg

Slet bruger

Tilbage

Service

Gem & exit
<>

Angiver, at du kan ændre en værdi/indstilling ved at trykke på knappen HØJRE eller
VENSTRE. Hvis værdien i displayet er <32>, kan du ved at trykke på HØJRE øge værdien
til <33>, og ved at trykke på VENSTRE kan du sænke værdien til <31>. Det samme
gælder, når du skifter mellem brugere (<

Agnetha

>)/ Ja og Nej

(< Ja>/< Nej>) og andre specialindstillinger.
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8.2 Hovedmenuen
Hovedmenuen er det sted, hvor du foretager alle indstillinger for din spise hjælpemiddel, samt
indstillingerne for hver enkelt bruger. For at åbne hovedmenuen skal du trykke på den sorte
tænd/sluk-knap på Bestic hjælpemidlet i mindst 2 sekunder, indtil følgende vises i displayet:
Til hovedmenu?
<

Nej

>

Skift mellem Ja og Nej ved hjælp af højre og venstre knap på betjeningsenheden. Scroll frem til Ja,
og foretag dit valg ved at trykke på OK, hvorefter du får adgang til hovedmenuen:
Endnu en bruger/profil eller også en tredje og
fjerde bruger/profil vil kun blive vist, hvis de er
blevet tilføjet på opsætningslisten.

Setup

For at åbne undermenuen Flere
valg skal du trykke på OK og
foretage dine indstillinger. Når du
trykker på OK for at gå tilbage i
denne undermenu, ender du igen

>

<
Agnetha
>
Ske hOjde
<32>
Ske udsving
< 0>
Tilpas ske
*
Single
<2stp>
Flere valg
*
Gem & exit
*

<
Björn
>
Ske hOjde
<29>
Ske udsving
< 0>
Tilpas ske
*
Single
<1stp>
Flere valg
*
Gem & exit
*

Flere valg
2stp tryk
<2>
Ske størrelse
<l>
Højt sving
<Nej>
OK via USB
< Ja>
1stp pause
<Nej>
Scrab af
< Ja>
Tilbage
*

Flere valg
2stp tryk
<1>
Ske størrelse
<s>
Højt sving
< Ja>
OK via USB
<Nej>
1stp pause
< Ja>
Scrab af
<Nej>
Tilbage
*

<
Opsaetning
Rediger bruger
Opret bruger
Slet bruger
<
Dansk
Service
Gem & exit

>
*
*
*
>
*
*

ved Flere valg på listen (det
samme sted, hvor du fik adgang
til Flere valg), og du skal derefter
trykke på Ned for at gå til Gem &
exit.

TIP! Alle lister er forbundet øverst/nederst og danner et "hjul". Hvis du har
foretaget justeringer af skeens højde og ikke har behov for at foretage
yderligere justeringer, betyder det, at du bare kan trykke to gange,
hvorefter du med det samme ender nederst på listen ved Gem & exit, og
at du dermed slipper for at skulle scrolle hele vejen ned gennem listen.
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<
Benny
Ske h0jde

>
36

Tryk NED
Benny
Ske h0jde

<
Benny
>
Ske hOjde
<36>
Ske udsving
< 0>
Tilpas ske
*
Single
<2stp>
Flere valg
*
Gem & exit
*

<36>
Tryk på VENSTRE eller HØJRE for

Benny
Ske h0jde

at sænke/øge værdien.

<34>

Tryk OP
<
Benny
Ske h0jde

>
34

Tryk OP
Benny
Gem & exit

Tryk OK

*

Batteri 54%
Benny

2stp

8.2.1 Personlige indstillinger
For at foretage personlige indstillinger for brugerprofilen "Björn" skal du scrolle til VENSTRE/HØJRE,
indtil Björn vises i displayet:
<
Björn
Ske h0jde

>
29

Tryk NED
Björn
Ske h0jde

Tryk på VENSTRE eller HØJRE for at

<29>

sænke/øge værdien.

Tryk på NED for at fortsætte
ned ad listen og foretage
dine indstillinger, indtil du
når til enden af listen.
Björn
Gem & exit

*

Tryk på OK, hvorefter
spisetilstanden åbnes,
dvs. du kan begynde at
spise.
Batteri 92%
Björn

NB! Når du forlader hovedmenuen,

*

går skeen altid til mundpositionen.
Vær opmærksom på denne bevægelse.

1stp
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Ske højde
Denne indstilling bestemmer skeens/Bestic armens højde over tallerkenen. Værdien kan øges eller
sænkes alt efter brugerens præferencer. Indstil skeens højde, så brugeren indtager en behagelig
spisestilling ved køkkenbordet (eller det sted, hvor brugeren plejer at spise). Hvis brugerens næse
f.eks. kommer i vejen for skeen, skal du prøve at øge skeens højde med nogle få centimeter. Du kan
finde yderligere oplysninger i de tekniske specifikationer til Bestic.
Ske udsving
Denne indstilling bestemmer skeens position i forhold til brugerens mund i serveringspositionen for at
komme så tæt på munden som muligt. Ved at øge værdien flyttes skeen tættere ind mod brugeren.
Hvis denne værdi ændres, skal det gøres efter aftale med brugeren. Du kan finde yderligere
oplysninger i de tekniske specifikationer til Bestic.
Tilpas ske
Hvis du gerne vil teste de indstillinger, du netop har foretaget, skal du trykke
på OK. Skeen/armen kører til startpositionen, og hvis positionen er
tilfredsstillende for brugeren, skal du trykke på NED for at gå nedad på listen.
Hvis du vil justere indstillingerne, skal du trykke på OP for at gå til Ske højde
og/eller Ske udsving, foretage de nye indstillinger og derefter afprøve dem
igen. Skeens position er meget vigtig for, at brugerens spiseoplevelse skal blive så god som muligt.
Indstillingerne kan ændres lige så mange gange, der er behov for det.
Single
Standardindstillingen er Bestic Single TWO-STEP (<2stp>), tryk på VENSTRE eller HØJRE for at skifte
til Bestic Single ONE-STEP.
Flere valg
Tryk på OK for at åbne undermenuen Flere valg (du kan finde nærmere oplysninger nedenfor).
Gem & exit
Tryk på OK, eller brug OP/NED for at gå gennem listen igen. Når du trykker på OK, vises beskeden
Velbekomme! i displayet, og Bestic er klar til brug.

Flere valg
2 step tryk
To tryk (<2>) er standardindstillingen for betjeningstilstanden Bestic Single TWO-STEP. Det betyder,
at du kan trykke igen, før skeen når til kanten af tallerkenen og samler mad op. Hvis du f.eks. trykker
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én gang, kører skeen ned til tallerkenen og begynder at køre op og ned på tallerkenen. Tryk igen for
at få skeen til at begynde at køre hen mod kanten. Hvis du trykker tredje gang, vil skeen samle mad
op med det samme i stedet for at begynde at skubbe maden helt hen til kanten. Hvis du vælger 1 tryk
(<1>), får du ikke mulighed for at trykke en tredje gang.
Ske størrelse
Skift standardindstillingen Large (<L>) til small (<s>), hvis du spiser med en lille ske.
Højt sving
Standardindstillingen er Nej (<Nej>), hvilket betyder, at skeen kører i et bevægelsesmønster som en
nedadgående og opadgående bue fra tallerkenen til munden og tilbage igen. Hvis du skifter til Ja (<
Ja>), kører skeen lige op fra tallerkenen, og når den når op til mundhøjde, begynder den at køre ind
mod brugeren. På vejen tilbage til tallerkenen bakker den først vandret tilbage, indtil den er placeret
over tallerkenen, hvorefter den kører ned. Dette er specielt nyttigt for brugere, der styrer Bestic
med hagen, fordi man undgår, at skeen kommer i vejen for joysticket på vejen ned til tallerkenen.
OK via USB
Standardindstillingen er Nej (<Nej>). Hvis du vælger Ja (< Ja>), er det muligt at styre Bestic i en
hvilken som helst retning ved hjælp af en betjeningsenhed med 5 knapper (et joystick) sammen med
en separat OK-knap, der er tilsluttet i "jackstikket". Det betyder, at den sædvanlige OK-funktion på
joysticket er deaktiveret. Denne fremgangsmåde er primært beregnet til brug sammen med et "MINIjoystick med skubbefunktion", når der styres med hagen. Fordelen er, at du kan bruge joysticket til
de fire retninger og derefter tilføje en separat enknapsfunktion ud for hovedet, som kan bruges til at
bekræfte med. Vigtigt! Hvis du har valgt "OK via usb", skal du være opmærksom på, at du altid
skal have en betjeningsenhed med enknapsfunktion tilsluttet for at kunne aktivere OKkommandoen.
1stp pause
Standardindstillingen for Bestic Single ONE-STEP (1stp) er Nej (<Nej>). Hvis du vælger Ja (< Ja>),
holder skeen en pause ved brugerens mund. Dette er især en hjælp for brugere med ufrivillige
bevægelser (f.eks. brugere, der har svært ved at holde med at trykke på betjeningsenheden med
enknapsfunktion). Pausen betyder, at skeen i de 13 sekunder, hvor den er oppe ved brugerens mund,
ikke kører ned til tallerkenen, uanset hvor mange gange der trykkes på betjeningsenheden med
enknapsfunktion i løbet af de 13 sekunder.
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Skrab af
Ja (< Ja>) er standardindstillingen for Skrab af. Det betyder, at skeen altid kører til kanten af
tallerkenen for at skrabe eventuel overskydende mad af underneden. Hvis du gerne vil deaktivere
denne funktion, skal du ændre indstillingen til Nej (<Nej>).
Tilbage
Tryk på OK for at gå tilbage til listen (du vil igen ende ved indstillingen Flere valg, hvor du blot skal
trykke på NED for at gå til næste indstilling på listen).
Hvis brugeren oplever, at indstillingerne ikke er optimale, er det altid muligt at åbne hovedmenuen
og redigere indstillingerne.

8.2.2 Generelle indstillinger for Bestic spise hjælpemiddel
<
Opsaetning
Rediger bruger

>

Tryk NED
Opsaetning
Rediger bruger

*

Tryk på OK for at
redigere brugeren (se
afsnit 8.3.1).

*

Tryk på OK for at opret
brugeren (se afsnit
8.3.1).

Navn
Agnetha____
¯

*

Navn
Benny______
¯

*

Tryk NED
Opsaetning
Opret burger
Tryk på NED for at fortsætte til enden af listen.
Opsaetning
Gem & exit

*

*

Tryk OK
Vælg bruger
<
Björn

Vælg bruger og tryk OK.
Batteri 92%
Björn

Startmenu

>

*

1stp

Spisetilstand

Rediger bruger
Hvis du gerne vil tildele brugerens navn til brugerens personlige indstillinger, kan du gøre det her (du
kan finde nærmere oplysninger i afsnit 8.3 "Bogstaver, tal og specialtegn"). Der kan maks. være 11
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tegn i et navn, inkl. mellemrum eller bindestreger. F.eks. indeholder Anni-Frid 9 tegn og Bjorn Borg
10 tegn.
Opret bruger
Denne indstilling vises kun, hvis du har indstillingen "Multiple User Option". Du tilføjer en bruger ved
at trykke på OK. Du kan vælge at redigere brugeren med det samme eller beholde
Agnetha/Björn/Benny/Anni-Frid. Du kan altid gå tilbage og redigere en bruger.
Slet bruger?
Denne indstilling vises kun, hvis du har valgt indstillingen "Multiple User Option". Du fjerner en
bruger ved at trykke på OK. Du skal bekræfte fjernelsen. Hvis du har mere end én bruger, bliver du
bedt om først at vælge, hvilken bruger du vil fjerne. Du kan skifte mellem brugere ved at trykke på
VENSTRE eller HØJRE og trykke på OK, når den bruger, du vil fjerne, vises i displayet.
<Dansk>
Tryk på VENSTRE eller HØJRE for at vælge sprog. Sproget ændres med det samme. Du skal blot trykke
på NED for at fortsætte nedad på listen, når du har foretaget dit valg. NB! Displaytekstsproget
indstilles for hele hjælpemidlet, ikke for den enkelte bruger, og det er derfor kun muligt at have ÉN
sprogindstilling pr. Bestic spisehjælpemiddel. Hvis du har en svensktalende bruger og en finsktalende
bruger, betyder det med andre ord, at du skal vælge enten svensk eller finsk som displaytekstsprog.
Service
For at åbne servicemenuen skal du have adgang til en speciel kode, som kun er tilgængelig for teknisk
personale, der har fået instruktioner i brugen. Hvis du ved et uheld kommer til at trykke OK på
serviceindstillingen og ender her:
Service
0000

skal du blot trykke på OK igen for at komme tilbage til opsætningslisten.
Gem & exit
Tryk på OK for at gemme dine indstillinger. Du vil da blive sendt videre til startmenuen, hvor du skal
vælge bruger igen. Hvis du har åbnet opsætningen, mens en person var i gang med at spise med
Bestic Single ONE-STEP, fortsætter skeen på samme sted i "spisecyklussen", som den befandt sig, da
cyklussen blev afbrudt.
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8.3 Bogstaver, tal og specialtegn
Alle bogstaver, tal og specialtegn er opbygget som to lange lister, der forbindes i "enderne". Der er to
forskellige lister, afhængigt af om du ønsker at bruge store eller små bogstaver. Den første række
med store bogstaver er standard. Tryk på OK for at få adgang til den anden række med små bogstaver
(å og ö findes kun som små bogstaver). Antallet af tegn, der kan bruges til et navn, er begrænset til
11, inkl. mellemrum eller bindestreger; f.eks. indeholder Anni-Frid 9 tegn og Bjorn Borg 10 tegn.

8.3.1 Redigering og tilføjelse af brugere
Navn
Agnetha____

*

Den blinkende firkant angiver, at dette bogstav er "aktivt", dvs. at det er dette bogstav, du kan
ændre. For at ændre navnet "Agnetha" til "Björn" skal du scrolle én gang op for at komme frem til "B".
For at flytte hen til "g" skal du trykke på HØJRE, og firkanten flytter hen til næste bogstav. Tryk på
OP, indtil du når frem til "J". For at ændre bogstavet til lille "j" skal du trykke på OK én gang. Tryk på
HØJRE igen for at gøre "n" aktivt og derefter ændre dette til "ö". Fortsæt, indtil du har indtastet
"Björn". Da der er to bogstaver mere i Agnetha end i Björn, skal du fjerne "h" og "a" i slutningen. Det
gør du ved at finde mellemrumstegnet på listen. Når displayet viser "Björn", skal du trykke på HØJRE,
indtil * er aktiv, og derefter trykke på OK for at gå tilbage til opsætningslisten. Du kan naturligvis
også bruge tal og bogstaver og skrive f.eks. "Björn 2".
Liste
Navn
Bjnetha____

*

*

Navn
Björtha____

*

Navn
Björnha____

Navn
Björn______
Navn
Björn______

2

ö

Navn
Bjöetha____

Navn
Björn_a____

1

å
Z

z

A

a

*

*

*

Osv. går helt op til "a".

Mellemrum

.
*

"ö" og "å" er kun tilgængelige som små bogstaver.

.

_

_

9

9

0

0
ö
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Bilag 1 - Sådan anvendes betjeningsenheden Bestic
Picasso MINI
Kompatibel med Bestic software fra version: 1.01
Requirements:
1. Bestic hovedenhed
2. Bestic Picasso MINI
3. USB-ledning

3.
1.
2.

Opsætning:
1. Tilslut USB-ledningen til Bestic Picasso MINI som vist på billedet ovenfor. Bemærk, at USBledningen har forskellige stikstørrelser i hver ende. Det lille stik er til Bestic Picasso MINI.
2. Tænd for Bestic hovedenheden ved at trykke på den sorte knap.
3. Sæt den anden ende af USB-ledningen i Bestic. NB! Sørg for, at de to
huller på USB-stikket vender opad. (Se illustration).
4. Mens du går fra menu til menu og spiser med Bestic, kan du ved hjælp af retningspilene på
Picasso MINI ændre værdierne og styre skeen. Brug den runde knap i midten til OK og til at
samle mad op.
Du kan skifte USB-ledningen (USB A til USB mikro B) til ledning med en anden længde end
standardledningen på op til 2 m. Disse ledninger kan købes i en butik, der forhandler computerudstyr.
Rengøringsanvisninger:
Hjælpemidlet skal rengøres med en fugtig klud efter behov.

Sikkerhedsinformation vedrørende Bestic Picasso MINI
Må ikke bruges i kontakt med vand.
Må ikke bruges tæt på åben ild.
Må ikke åbnes.
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Bilag 2 – Serveringstips
Bestic kan håndtere mad, der er nem at samle op med en ske. Dette inkluderer f.eks. sammenkogte
retter, yoghurt, grød, ris, makaroni og andre fødevarer, der kan skæres i små bidder, som er små nok
til skeen. Mad, der er vanskelig at samle op, er f.eks. pizza, hele sandwicher, spaghetti, etc.


Undgå at servere maden i en stor "bunke" midt på tallerkenen, da det er her, skeen altid går
ned først, og det vil derfor gøre det vanskeligt for skeen at samle maden op.



Det er bedre at servere en ny portion mad i stedet for at øse en stor portion op på
tallerkenen med det samme.



Lad brugeren selv bestemme, om maden skal bredes ud forskellige steder på tallerkenen,
eller om han/hun foretrækker, at kartofler/ris/pasta bredes ud først, hvorefter
kød/fisk/bælgfrugter og sovs kommes ovenpå. Man behøver IKKE at blande alle fødevarerne
sammen på tallerkenen, hvis brugeren ikke ønsker det. Sørg for, at serveringen ser appetitlig
ud!



Hvis maden er meget tyk, som f.eks. kartoffelmos, kan store klumper mos sidde fast på
skeen. Prøv at lave mosen mindre tyk, hvis det er muligt.

Betjeningstilstand Bestic Single ONE-STEP (1stp)
Ved brug af ONE-STEP skal maden bredes jævnt ud på tallerkenen. Laget skal være under 2,5 cm
tykt.
Betjeningstilstand Bestic Single TWO-STEP (2stp)
Da skeen bevæger sig frem og tilbage i midten, skaber det en "bane" midt på tallerkenen. Det er en
god idé at servere maden, så skeen nemmere kan bevæge sig.

Undlad at placere drikkeglas, blomstervaser,
lysestager osv. tæt ved tallerkenkanten for at
undgå, at skeen/armen rammer disse genstande,
så de vælter.
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Bilag 3 –Bemærkninger til personlige indstillinger

Bruger 1:

______________

Bruger 3:

______________

Ske højde :

_________

Ske højde :

_________

Ske udsving:

_________

Ske udsving:

_________

Single:

_________

Single:

_________

Opsætning

Opsætning
2 stp tryk:

_________

2 stp tryk:

_________

Ske størrelse:

_________

Ske størrelse:

_________

Højt sving:

_________

Højt sving:

_________

OK via USB:

_________

OK via USB:

_________

1 stp pause:

_________

1 stp pause:

_________

Skrab af:

_________

Skrab af:

_________

Bruger 2:

______________

Bruger 4:

______________

Ske højde :

_________

Ske højde :

_________

Ske udsving:

_________

Ske udsving:

_________

Single:

_________

Single:

_________

Opsætning

Opsætning
2 stp tryk:

_________

2 stp tryk:

_________

Ske størrelse:

_________

Ske størrelse:

_________

Højt sving:

_________

Højt sving:

_________

OK via USB:

_________

OK via USB:

_________

1 stp pause:

_________

1 stp pause:

_________

Skrab af:

_________

Skrab af:

_________
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Bilag 4 –Andre bemærkninger
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Bilag 5 – Korrekt indsæt af USB og afmontering af skeen

1

2

3

4
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