Snelstartkaart Obi
Voorbereiding

Let op! Plaats Obi niet in de vaatwasser of dompel Obi niet in het water.
Let op! Laat de service alleen door uw leverancier uitvoeren.

1 Kies wat u wilt eten

2 Bereid het eten voor

BLADZIJDE 1 VAN 2

3 Voeg het eten toe

maximum
hoeveelheid

Installatie

1 Inpluggen schakelaars

Plaats Obi op een vlak oppervlakte. Plaats de arm
van Obi zoals in bovenstaande positie weergegeven.
Plug de schakelaars in de daarvoor bestemde ingang.

Teach modus

Als de Teach mode-knop
knippert, betekent dit dat de
Obi in een ongeldige locatie
is gepositioneerd.

1 Obi’s positie instellen met de Teach mode

Druk de Teach mode-knop in.

Obi werkt het beste met de bovenstaande grootte van
het soort eten.

2 Gereed maken van het bord

Plaats eerst de gekleurde placemat op de basis van Obi.
Plaats daarna het bord boven op de placemat.

2 Beweeg de arm

Pak de arm van Obi vast. Zorg ervoor dat uw vinger
de Teach mode op de arm van Obi bedekt heeft.
Positioneer Obi bij de mond en laat de knop los.
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Vul de kommen met eten. Overgevulde kommen
worden niet aanbevolen. Houdt u daarom de
maximum hoeveelheid aan.

3 Vastmaken lepel

Maak de lepel vast aan het uiteinde van de arm van
Obi en zet Obi aan.

3 Positie opslaan

Om Obi zijn positie te laten onthouden drukt u weer
op de Teach mode-knop.
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Vloeibaar eten: soep, drinken
Semi-vloeibaar eten: puree, pudding, muesli
Vast: fruit, groente, vlees

Snelstartkaart Obi
1 Kies het eten

De Kies-knop laat u kiezen tussen de 4 verschillende
kommen.

BLADZIJDE 2 VAN 2

2 Voeding-inname

3 Herhalend
eetproces

De Eet-knop laat u zelf bepalen wanneer u het eten
wilt innemen.

Hygiëne

Als u het eten van de lepel heeft gehapt, klikt u dan
op de Eet-knop om de lepel terug te laten gaan naar
dezelfde kom.

Veiligheid

Obi heeft een noodfunctie mocht er een botsing ontstaan tussen
gebruiker en product. Bij botsing zal Obi zich terugtrekken.
Haal de obstructie van de arm uit het bereik van Obi en druk de
Eet-knop in.

Het bord, de placemat en de lepel kunnen schoongemaakt worden
in de vaatwasser. De basis van Obi kan worden schoongemaakt
met een desinfectiedoekje

Hulp nodig?

Opladen

Plaats de oplaadkabel aan het oplaadpunt van Obi en stop
de stekker in het stopcontact. Als de 5 lichtjes branden is Obi
volledig opgeladen.

Problemen? Zet wanneer alle knoppen knipperen Obi voor 10
minuten uit. Zet Obi weer aan na 10 minuten. Als het probleem
zich blijft voordoen, bel dan zo snel mogelijk naar uw leverancier.
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Eten

Let op! Plaats Obi niet in de vaatwasser of dompel Obi niet in het water.
Let op! Laat de service alleen door uw leverancier uitvoeren.

