
A Av/på-knapp
Hold knappen inne i 2 sekunder.

B Alarmlampe
Denne røde lampen blinker og det høres 
en lydalarm dersom kontrollenheten eller 
madrasstrykket svikter. 

C Knapp for alarmdemping
Demper lydalarmen (på/av). Lydalarmen 
vil starte igjen etter 20 minutter hvis 
årsaken til svikten ikke løses.

D Knapp for valg av modus
Trykk på knappen for å velge mellom  
dynamisk og statisk madrass. Statisk 
modus går automatisk tilbake til veksle-
modus etter 20 minutter.

Forklaring av kontrollpanelet på pumpen

Forenklet bruksanvisning SoftAir®

NB! Les alltid den fullstendige bruksanvisningen.

E Pilknapper for regulering av trykk
Den grønne lampen lyser for å indikere 
hvilken av de åtte innstillingene for vekt 
som er i bruk.

F Knapp for stellefunksjon
Trykk på denne for å blåse madrassen 
opp til maksimal trykkinnstilling. Etter 30 
minutter returnerer systemet automatisk 
til tidligere trykkinnstilling, av hensyn til 
pasientens sikkerhet. 

G Kontrollenhetens låseknapp 
Trykkes inn i minst to sekunder for å låse 
kontrollenhetens innstillinger. Trykk på 
låseknappen igjen i minst to sekunder for 
å låse opp systemet.
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1.
Madrassen legges rett på sengens 
liggeflate. Viktig! Fest madrassen med 
stroppene, kun til sengens bevegelige 
deler.

Montering av madrassen i seng

Forenklet bruksanvisning SoftAir®

2. 
Sjekk at CPR-ventilen er montert korrekt. 

Viktig! Trykk ned alle fire proppene 
samtidig.

Tips: Hvis pumpen gir alarm, sjekk om 
CPR-ventilen er montert slik at den er tett.

4. 
Det tar ca. 40 minutter før madrassen er 
fylt opp hvis alt er koblet riktig. 

Viktig! Still da inn riktig brukervekt. Ta 
eventuelt en bunntest, og madrassen er 
klar til bruk. 

3. 
Pumpen festes ved å henge krokene
over sengens endegavl. Fest slangen til 
pumpen. Plugg også inn strømledningen
i pumpen og i strømuttak. Trykk så på 
power på pumpen i minst 2 sekunder.

Heng krokene
over sengens 
endegavl.

Fest slangen til pumpen 
og trykk på power.

Transportbeslag.

CPR i åpen tilstand.

Stroppene må kun festes til de bevegelige 
delene av liggeflaten.

CPR korrekt montert.

Se fullstendig bruksanvisning for mer informasjon. Du kan også kontakte kundeservice på telefon 22 57 95 00. 
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Ved MORS eller strømstans lengre enn 
en time, skal pumpen slås av og trans-
portbeslaget settes på. Madrassen vil da 
holde på luften inntil 72 timer.


