
- Denna produkt ska inte användas i närheten av brandfarliga ämnen.
- Minimera antalet underlag mellan liggytan och brukaren, bädda löst (använd fästöglor i hörnen) så inte madrassens funktion 
 påverkas.

Kortinformation gällande 
SoftAIR Super och SoftAIR Excellence

Kom igång:
1    Rulla ut madrassen och placera den direkt på sängbotten                 
2    Placera pumpen på sänggaveln (fotändan)
3    Anslut nätkabeln (för kabeln igenom handtaget på sidan av madrassen)  
      - följ sedan nedanstående punkter:

A Av/på-knapp
Sätter på och stänger av systemet – Håll knappen nere i 5 sekunder.
Fyll madrassen genom att trycka på Max. fyllnadsknappen F: Madrassen fylls på 30 – 45 min. 

B Komfort – inställning 
Ställ in komfortnivån när madrassen är fylld. Välj pil upp/ner tills brukarens ungefärliga vikt är funnen. Vänta 
20-25 min och kontrollera att brukaren är komfortabel och inte ligger igenom madrassen (se instruktion överst 
på sidan).

C Välj mellan växeltryck eller statiskt tryck 
Tryck här för att välja mellan antingen växeltryck (cellerna alternerar mellan att fyllas och tömmas med luft) 
eller statisk inställning (cellerna är utan det dynamiska växlandet). 

D Alarmknapp 
Den röda lampan lyser, och avger ett akustiskt alarm för att tala om att pumpen eller madrassen har ett pro-
blem. Alarmet har fem olika signaler som är kopplade till orsaken.

E Knappen “Alarm Mute”
Stänger av och sätter på det akustiska alarmet. Alarmet slås på igen efter 20 minuter om felet inte blivit åtgär-
dat.

F Max. fyllningsknapp
Tryck här för att starta en snabb maximal påfyllnad/ omvårdnadsläge. Efter 30 minuter återgår systemet auto-
matiskt till föregående inställning.

G Lås/Lås upp-knapp / barnsäkring
Håll in i minst 5 sekunder för att låsa pumpens inställningar - det hörs ett bip och den gula lampan lyser för att 
ange att systemet är låst. I låst läge kan man bara använda knapparna till Alarm Mute och Lås/Lås upp. Håll 
knappen intryckt i minst 5 sekunder för att låsa upp enheten (det hörs ett bip och den gula lampan släcks). 
OBS! Pumpen låses upp automatiskt vid ett eventuellt strömavbrott
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Felsökning för SoftAIR  madrassystem

Den röda lampan lyser och ett akustiskt alarm hörs för att ange att det är ett problem med pumpen eller 
madrassen. LED-lampan förblir tänd tills problemet är löst. Larmet kan slås av till ljudlöst genom att trycka på 
Alarm Mute-knappen. Systemet har olika alarmsignaler, som anges i fem olika inställningar. Signalerna med 
tilhörande larmdisplay visas nedan.

Alarm/Problem Orsak Lösning 

Installations- 
problem

+ akustiskt alarm

För lågt tryck

+ akustiskt alarm

För högt tryck

+ akustiskt alarm

Inget växeltryck

+ akustiskt alarm

Strömavbrott

+ akustiskt alarm

1. Nollställ alarmet - stäng av strömmen och tryck på knappen 
“Alarm Mute”.
2. Kontrollera att luftslangens handtag är korrekt insatt i pum-
pen. Kontrollera att CPR-stroppen sitter korrekt = inte läcker.
3. Kontrollera att alla luftslangar längs insidan av madrassen 
sitter fast ordentligt
4. Kontrollera alla celler och rör efter luftläckage.
5. Kontrollera att luftfiltret sitter korrekt och att det är rent.
6. Sätt på strömmen.
1. Nollställ alarmet - stäng av strömmen och tryck på knappen 
“Alarm Mute”.
2. Kontrollera att luftslangens handtag är korrekt insatt i pum-
pen. Kontrollera att CPR-stroppen sitter korrekt = inte läcker.
3. Kontrollera att alla luftslangar längs insidan av madrassen 
sitter fast ordentligt
4. Kontrollera alla celler och rör efter luftläckage.
5. Kontrollera att luftfiltret sitter korrekt och att det är rent.
6. Sätt på strömmen.
1. Nollställ alarmet - stäng av strömmen och tryck på knappen 
“Alarm Mute”.
2. Koppla ifrån luftslangarna för att reducera trycket - sätt 
tillbaka dem igen när trycket har minskat.
3. Kontrollera om luftslangarna har vridit sig/klämts mellan 
madrass och kontrollenhet.
4. Sätt på strömmen.

1. Tryck på knappen “Alarm Mute” för att slå av ljudet på 
alarmet.
2. Se till att sladden är ansluten till vägguttaget och kontrollen-
heten och kontrollera att strömförsörjningen lyser.
3. Kontrollera kontrollenhetens säkring (1 AMP) - säkringen 
kan lossas genom att trycka in en liten mejsel och vrida lätt.

1. Nollställ alarmet - stäng av strömmen och tryck på knappen 
“Alarm Mute”.
2. Koppla ifrån luftslangarna för att reducera trycket - sätt 
tillbaka dem igen när trycket har minskat.
Växelmodulsproblem (ingen växling)

För ytterligare information om problemlösning och service av SoftAIR madrasserna, vänligen se 
 bruksanvisningen. 
Brusanvisningen samt övrig dokumentation kan även laddas ner från Invacares hemsida www.invacare.se

Invacare®AB, Fagerstagatan 9, SE-163 91 Spånga. Tel: +46 (8)761 70 90. E-mail: sweden@invacare.com

OBS! Det kräver tillvänjning att ligga 
på en dynamisk madrass. Madrassen 
 anpassar sig efter den valda  inställningen 
över 2 växeltryckscykler (20-25 min). 
 Kontrollera alltid den  valda inställningen av 
 SoftAir  madrassen – För in handen under 
 madrassen under brukarens sätesdel – det 
ska vara minst 2 cm mellan sätesdelen och 
handen.  Madrassen ska kännas komfortabel 
för brukaren innan inställningen är avslutad.

 = fotändan


