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I±×�¾Ȏ
Tænd/sluk for pumpen. 

2{Â��Í«¢È�±«Ȏ

år den grønne diode lyser er panelet låst. For at låse/låse op, 
tryk på hængelås-symbolet i  sek. til det grønne lys 
tænder/slukker. 

anelet låses når det ikke har været i brug i  min. 

I¤�¡��Í«¢È�±«Ȏ

Funktionen benyttes ved pleje/mobilisering. 
Madrassen bliver hård/statisk. 
Funktionen slår automatisk fra efter 20 minutter og vender 
tilbage til forrige indstilling. For selv at slå funktionen fra, 
trykkes på plejefunktions-knappen igen. 

�ÍÈ±ªsÈ�Â¢
È¾Ý¢�«�ÂÈ�¤¤�«�Ȏ

Juster trykket i madrassen baseret på patientens vægt – når 
der kun er ét lys er trykket indstillet. 
OBS - pumpen indstiller løbende trykket, alt efter brugerens 
position. AUTO-knappen er kun til brug ved ønske om 
øjeblikkeligt justering. 

0±ª�±¾È�«�ÂÈ�¤¤�«�Ȏ

 er det tryk systemet automatisk finder. 
 er et lidt højere tryk = mere fast madras. 

 er et lidt lavere tryk = blødere madras. 

U�¾s»�ǴÖs¤�Ȏ

Systemet vil veksle mellem hver 

2. celle tømt for luft, og hver anden celle fyldt med luft, hvert
10. minut.

S  Madrassen er stillestående med 
samme lave tryk i alle celler. Funktionen slår tilbage på 
vekseltryk efter 20 minutter. LED lampen blinker.

 Madrassen er stillestående med 
samme lave tryk i alle celler. LED lampen lyser konstant.

S Siddefunktion giver brugeren 
yderligere støtte i den siddende stilling (eks. spise). 

�¤s¾ªȎ
 Ved tryk på alarmknappen, gøres alarmer lydløse.
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2�cUȎULj0Ȏ Lavt tryk lampe lyser ud for symbolet  

	¾Âs�Ȏ -ventilen kan være udløst/drejet eller der er en lækage i 
madrassen. 

2¸Â«�«�Ȏ Luk -ventilen eller check mulig lækage i madrassen eller 
utæthed i celle/luftslange. 

heck at slangerne er sat ordentlig fast ind i pumpen. 

PULF8Pc& UȎ Strømsvigt lampe lyser ud for symbolet    

	¾Âs�Ȏ Fejl i strømforsyningen, der er slukket for stikkontakten, 
ledningen er frakoblet eller, der er slukket for pumpen. 

2¸Â«�«�Ȏ Sæt ledningen i stikkontakten eller pumpen. 
Sikre dig at pumpen er tændt. 

P�Lc&�
U��ȎÈ�¤ȎÂ�¾Ö�����È�¾ÂÝ«Ȏ

En grøn lampe lyser ud for servicesymbolet 

	¾Âs�Ȏ Tilstoppet filter eller slidt pumpemembran. 

2¸Â«�«�Ȏ ontakt iboCare for hjælp. 

9F�P&UZ�U&?9Ȏ

$/�LU�PU?IǕȎIL Den røde -ventil 
findes på siden af 
madrassen i 
hovedenden. 

2¸Â«�«�Ȏ -ventilen drejes så luften hurtigt tømmes af madrassen. 
Slangerne kan også kobles fra pumpen for at tømme 
madrassen hurtigere for luft. 

Scan QR-koden og få mere 
information om ProCare 
Auto på www.zibocare.dk 


