Veel gestelde vragen - Inmu Relax & Dance

Wat

is een inmu?
Een inmu is een muzikaal product voor de zintuigen, dat gebruik maakt van muziek om het gevoel voor
ontspanning en socialisering te stimuleren.

De inmu heeft de vorm van een klein kussen, dat eenvoudig mee te nemen en gemakkelijk te gebruiken is. Inmu is ontworpen om op een natuurlijke manier deel uit
te maken van de dagelijkse verzorgingsroutine van mensen die lijden aan dementie en kan gebruikt worden ten voordele van zelfs de zwakste gebruiker. Er zijn geen
knoppen of kabels die vastgemaakt moeten worden voor gebruik en alle technologie zit veilig verborgen binnenin de inmu.
De inmu reageert op aanrakingen en bewegingen en creëert een uniek muzikaal universum, dat zich ontwikkelt afhankelijk van hoe hij gebruikt wordt. Een eenvoudig
muzikaal universum wordt gecreëerd wanneer je hem aanraakt. Dit evolueert en wordt meer genuanceerd en harmonieus naarmate de inmu meer gebruikt en
bewogen wordt. Op deze manier zorgt de inmu automatisch voor interesse en stimuleert hij de gebruiker hem aan te raken, vast te houden en ermee te spelen.



Hoe gebruik je de inmu?
De inmu is ontworpen met een duidelijk oog op eenvoud. Hij is gemaakt om door iedereen gebruikt te worden, zelfs door de zwaksten en mensen zonder kennis van
technologie. Er zijn geen knoppen en kabels die vastgemaakt moeten worden. Een simpele aanraking is genoeg om de inmu aan te zetten en hij stopt vanzelf zodra hij
stil gehouden wordt. Om hem volledig uit te schakelen, sluit je gewoon de meegeleverde lader aan op de laadstekker.
De inmu reageert op alle soorten van bewegingen: gooien, aaien, schudden of duwen. Als je hem tegen je borst houdt, is hij zelfs gevoelig genoeg om te blijven spelen
enkel door je ademhaling.



Hoe zet je de inmu uit?
De inmu stopt automatisch wanneer hij stil ligt.
Inmu wordt actief wanneer hij aangeraakt of bewogen wordt.



Wat voor muziek speelt de inmu?
Een inmu lijkt in niets op een iPod of luidspreker. Inmu maakt gebruik van een serie van geavanceerde algoritmes, die handbewegingen vastleggen en weerspiegelen,
en creëert een uniek en steeds veranderd muzikaal universum dat gebaseerd is op het gebruik van de inmu.
De muziek ontwikkelt zich in verschillende harmonische en melodische nuances die elke keer dat de inmu gebruikt wordt veranderen. Een lichte aanraking creëert
een eenvoudig muzikaal universum, dat groeit en steeds meer uitgesproken wordt op basis van hoe de gebruiker met de inmu omgaat. Het muzikale universum van
de inmu evolueert voortdurend. Harmonie en melodie smelten samen zoals een mozaïek en vormen een unieke muzikale ervaring die nooit echt zoals de voorgaande
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is. Luisteren naar de inmu zal niet gaan vervelen, aangezien hij niet dezelfde deuntjes herhaalt. Het muzikale universum van de inmu is ontworpen om aan te sluiten
bij een drukke dagelijkse routine, waarbij onnodig geluid een stoorzender kan worden.
De inmu produceert diepe vibraties, die voelbaar zijn door het hele lichaam, als zachte impulsen. Zelfs mensen met beperkingen van het gehoor kunnen de inmu
voelen en er voordeel uit halen.
Het is niet mogelijk om de muziek te wijzigen. De inmu heeft enkel een muzikaal universum en dat heeft een goede reden. De muziek is gecomponeerd om bij het
speci eke gebruik van de inmu te passen en creëert samen met de hoes een ervaring waarin je ondergedompeld wordt en die een anker vormt in het dagelijkse leven
van de persoon die lijdt aan dementie.
Het muzikale universum van de inmu is exclusief samengesteld voor het geheugen van de inmu door componist en musicus Asger Steenholdt. Asger heeft vele jaren
ervaring als componist voor meditatiemuziek en als musicus in de Deense rockband Big Fat Snake.



Welke gedachten zitten achter het ontwerp van de inmu?
De inmu is ontworpen zodat je hem automatisch wil opnemen en vasthouden. Hij heeft een organische vorm, die comfortabel is om vast te nemen. De hoes bestaat
uit zachte stof die uitnodigt om aan te raken en die goed aanvoelt tegen de huid. De hoes beschikt over simpele details die de zintuigen stimuleren en die de persoon
die aan dementie lijdt aanmoedigen om ze aan te raken, vast te houden en de inmu te gebruiken. Hij heeft een zakje, dat ervoor zorgt dat hij gemakkelijk vast te
houden en rond te dragen is, zelfs voor de zwakste gebruiker.
De inmu is klein, heeft een ovale vorm en is ontworpen om eruit te zien als een gewoon kussen voor op de bank. Hij heeft een vorm die herkenbaar en bekend is en
die gemakkelijk opgenomen kan worden als een natuurlijk en waardig deel van het dagelijkse leven van een persoon die lijdt aan dementie.
De inmu is gemaakt uit robuuste materialen voor een lange levensduur. Hij gaat niet stuk, bijvoorbeeld door hem te laten vallen of door op de grond te vallen. De hoes
is gemaakt met antiallergische en organische stoffen en kan eenvoudig verwijderd en gewassen worden samen met de normale was.
De hoes van de inmu werd ontworpen door de Deense ontwerper Emilie Wiehe, die in 2017 de Deense Design Award – Young Talent gewonnen heeft voor haar werk
met producten die gericht waren op het helpen van mensen die lijden aan dementie. Haar inspiratie om met dementie te werken komt uit haar eigen ervaringen met
haar grootvader, die gediagnosticeerd werd met deze ziekte.



Hoe was je de inmu?

ONDERHOUD
De buitenhoes van de inmu kan verwijderd en gewassen worden. Volg a.u.b. de wasinstructies om het best mogelijke resultaat te verkrijgen.
De goede kwaliteit van het textiel blijft het best bewaard als je het zorgzaam behandeld.
De binnenhoes mag niet verwijderd worden en is niet wasbaar, maar het oppervlak kan schoongeveegd worden met een vochtige doek of desinfecterend doekje.

WASSEN
Als de buitenhoes slechts een beetje vuil is, wordt aangeraden om deze enkel met de hand te wassen.
De buitenhoes is machinewasbaar, volg a.u.b. de info op het label, dat bevestigd is aan de buitenhoes.
De buitenhoes moet het liefst gewassen worden samen met andere, gelijkaardige kleuren. Gebruik geen wasverzachter of chloor.
De buitenhoes kan ook schoongemaakt en afgeveegd worden, door gebruik te maken van een desinfecterend doekje.
OPMERKING: Wanneer de buitenhoes gewassen wordt op een hogere temperatuur (40 graden) dan aangegeven op het label, dan kan deze zijn oorspronkelijke vorm
en kleur verliezen.
OPMERKING: Sommige hoestypes kunnen te veel kleurstoffen bevatten, er wordt aanbevolen om deze de eerste keer afzonderlijk te wassen.

DE BUITENHOES WASSEN

Rits de buitenhoes open en verwijder hem.
Draai de buitenhoes binnenstebuiten en sluit de hoes opnieuw.
Draai de hoes binnenstebuiten en sluit ze opnieuw.
Laat de rits ongeveer 4 cm open, zodat je de ritssluiting snel kan vinden.
Was de buitenhoes

DROGEN
Laat aan de lucht drogen, liefst op een vlak, stabiel oppervlak.
OPMERKING: niet in de wasdroger drogen.
TIP: Om het risico op krimpen te beperken, kunt u overwegen om de buitenhoes zorgvuldig in vorm te “rekken”, terwijl die nog vochtig is.

DE BUITENHOES TERUG PLAATSEN
Om je ervan te verzekeren dat de hoes correct geplaatst is en de juiste vorm bewaart, moet het waslabel naast de laadstekker geplaatst zijn.
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De inmu kan zijn stroom bewaren tot drie weken tussen ladingen. Hij geeft een waarschuwingsgeluid (twee geluidjes gevolgd door drie klopgeluiden) wanneer de
batterij bijna leeg is.
Maak de buitenrits van de inmu open.
Plaats de ronde laadstekker in de ronde zwarte stekkerpoort.
Opmerking: Zorg ervoor dat de stekker goed ingebracht is. U zult een lichte klik voelen.
Verbind de lader met een stroombron. De inmu zal een kort geluidje maken dat aangeeft dat het laden begonnen is.
Tijdens het laden zal de inmu een laag, zoemend geluid maken.
Wanneer het zoemen stopt, is de inmu volledig opgeladen.
Verwijder de lader wanneer het opladen voltooid is. De inmu maakt een kort geluid, dat aangeeft dat de lader verwijderd is. Je kunt nu de buitenhoes dichtritsen.
Tip: Op de meeste inmu-types kan je het slotje van de rits verbergen in het tasje of onder het riempje in elastiek.


Hoe neem je de inmu mee en hoe berg je deze op?
Wanneer de inmu niet in gebruik is gedurende een langere tijdsperiode, of bij het vervoeren, kan de oplaadstekker in de inmu gestopt worden (zonder de lader op de
stroom aan te sluiten). Dit zorgt ervoor dat de inmu stil is.
De inmu wordt automatisch opnieuw geactiveerd zodra de stekker eruit gehaald wordt.



Wegwerpen en recycleren
De inmu is gemaakt uit recycleerbare materialen.
De inmu heeft een herlaadbare lithium-ionbatterij, die overeenstemt met EU-reglementen OO6/66/EC en mag niet gedeponeerd worden als gewoon huishoudelijk
afval. Volg de instructies voor het wegwerpen van batterijen in uw regio.
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