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1    Aan/uit-schakelaar
2    Alternerende/cyclustijd
3    Statisch
4    Gewichtsberekening
5    Verpleegstand

6    Zit/ligpositie
7    Ontgrendelen
8    Zitkussen-stand
9    Lekkage-alarm

10    Stroomstoringsalarm

MATRAS AANSLUITEN  
OP DE CONTROL UNIT

Sluit de luchtslangen en de sensor aan met 
behulp van de snelkoppeling aan de bedienings-
eenheid. Zorg ervoor dat de luchtslangen niet 
knikken tussen de matras, het bedframe en 
de pomp eenheid.

Activeer CPR aan het 
hoofdgedeelte (zijde  
van de slangenset)  
door draaiknop richting 
‘CPR’ te draaien.
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THERAPIE STANDEN

   Alternating Pressure Therapy

   Druk op deze knop om de luchtmatras in  
te stellen op de alternerende modus.

   Druk op dezelfde knop om de cyclustijd  
te selecteren.

   De opties voor de cyclustijd zijn:  
10 (standaard), 15, 20 of 25 minuten.

   Verpleegstand

   Druk op deze knop om de matras maximaal te 
laten opblazen (statisch). Dit vergemakkelijkt  
de verpleging en verzorging van de zorgvrager.

   De pomp schakelt na 30 minuten automatisch 
terug naar de vorige modus.

   Constant Low Pressure

   Druk op deze knop om de luchtmatras in  
te stellen op de statische modus. 
Deze stand houdt de matras continu op de  
geselecteerde druk.

   Zit/ligpositie (positiesensor)

   Wanneer de sensor in de matras detecteert  
dat het hoofdeinde omhoog wordt gezet,  
schakelt de pomp automatisch naar de zitstand 
door de drukwaarde te verhogen.  
Dit vergemakkelijkt het zitten.

   Als de zitsensor losgekoppeld of defect is,  
druk dan op de knop om naar de zitmodus  
te schakelen.

   Ontgrendelen

   Druk op deze knop om het paneel te  
vergrendelen of te ontgrendelen.

   Auto: het paneel wordt automatisch vergrendeld 
als dit 5 minuten niet bediend is.

   Handmatig: druk de vergrendelknop gedurende 
2 seconden in om het paneel te vergrendelen, 
druk deze nogmaals gedurende 2 seconden in 
om het paneel te ontgrendelen.

                     
   Selecteer het drukniveau 

   De pomp stelt automatisch het optimale druk-
niveau in naargelang het gewicht, morfologie  
en positie van de gebruiker.

   Het comfortniveau kan manueel worden  
aangepast afhankelijk van de noden van de  
zorgvrager. Druk hiervoor 3 seconden op  
deze knop.

   Druk 1x kort op deze knop om het drukniveau  
te resetten.
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