
Problemløsning i forbindelse med 
SoftAIR madrasserne
Den røde lampe lyser, og der udsendes en akustisk alarm for at angive, at der er fejl på pumpen eller madras-
sen. LED-lampen forbliver tændt, indtil fejlen er rettet. Den akustiske alarm kan slås på lydløs ved tryk på 
Alarm Mute-knappen. Systemet har forskellige alarmsignaler, der angives ved fem forskellige indstillinger. 
Signalerne og det tilhørende lampedisplay vises nedenfor.

Årsag Løsning 

Opstartsfejl

+ akustisk alarm

Tryk for lavt

+ akustisk alarm

Tryk for højt

+ akustisk alarm

Ingen vekseltryk

+ akustisk alarm

Strømsvigt 

+ akustisk alarm

1. Nulstil alarmen - sluk for strømmen, og tryk på knappen 
“Alarm Mute”.
2. Kontrollér, at luftslangens håndtag er sat korrekt ind i pum-
pen. Kontrollér, at CPR strop er sat korrekt fast = ikke lækker.
3. Kontrollér at alle luftslanger langs indersiden af madrassen 
sidder godt fast
4. Kontroller alle celler og rør for luftlækager.
5. Kontroller at luftfilter er placeret korrekt og at det er rent.
6. Tænd for strømmen.
1. Nulstil alarmen - sluk for strømmen, og tryk på knappen 
“Alarm Mute”.
2. Kontrollér, at luftslangens håndtag er sat korrekt ind i pum-
pen. Kontrollér, at CPR strop er sat korrekt fast = ikke lækker.
3. Kontrollér at alle luftslanger langs indersiden af madrassen 
sidder godt fast
4. Kontroller alle celler og rør for luftlækager.
5. Kontroller at luftfilter er placeret korrekt og at det er rent.
6. Tænd for strømmen
1. Nulstil alarmen - sluk for strømmen, og tryk på knappen 
“Alarm Mute”.
2. Frakobl luftslangerne for at reducere trykket - sæt dem på 
igen, når trykket er faldet.
3. Kontrollér, om luftslangerne snor sig/kinker/klemmes af 
mellem madrassen og kontrolenheden.
4. Tænd for strømmen.

1. Tryk på knappen “Alarm Mute” for at slå lyden fra den
 akustiske alarm fra.
2. Kontrollér, at ledningen sidder i stikkontakten og kontrolen-
heden, og kontrollér, at der er tændt for strømmen.
3. Kontrollér kontrolenhedens sikring (1 AMP) - sikringen kan 
løsnes ved at presse en skruetrækker ind og dreje den.

1. Nulstil alarmen - sluk for strømmen, og tryk på knappen 
“Alarm Mute”.
2. Frakobl luftslangerne for at reducere trykket - sæt dem på 
igen, når trykket er faldet.
Vekselmodus-fejl (Ingen vekslen)

Yderligere information om problemløsning og betjening af SoftAIR madrasserne, se venligst brugermanualen. 
Brugermanual samt øvrig dokumentation kan frit downloades på Invacares hjemmeside www.invacare.dk

Invacare®A/S, 
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby. 
Tlf.: +45 3690 0000. 
E-mail: denmark@invacare.com

Bemærk! SoftAir filter skal skiftes én gang årligt samt når pumpen skal placeres hos ny borger

- Dette udstyr må ikke anvendes ved tilstedeværelse af brandbare bedøvelsesmidler.
- Minimér antallet af ting imellem systemets overflade og patienten, og læg lagner løst på (fæstet i hjørnerne), så de ikke påvirker 
vekselcellernes bevægelse.

Quick betjeningsvejledning for 
SoftAIR Super og SoftAIR Excellence

Kom godt i gang:
1    Rul madrassen ud og placer den i sengen                 
2    Placer pumpen på sengens gavl (benenden)
3    Tilslut el-kabel (før ledningen igennem håndtag på siden af madras)
4    Lyn betrækket op i hovedenden og tjek at CPR slutter helt til 
      - følg herefter nedenstående punkter:

A Tænd/sluk - knap
Tænder og slukker for systemet. Madrassen fyldes automatisk til et korrekt trykaflastningsniveau.
Madrassen fyldes på 30 – 45 min. 

B Komfort – indstilling
Det er muligt at justere komfortniveauet i hht den enkelte borgers specifikke behov. Vælg pil op/ned på den vej-
ledende komfort/vægtskala indtil borgrens komfortniveau er fundet. Vent 20-25 min og undersøg om borgeren 
er komfortabel.

C Valg mellem vekseltryk eller statisk tryk 
Tryk her for at vælge enten vekslende tryk (cellerne skiftevis oppustes og tømmes for luft) eller statisk indstil-
ling (cellerne er uden dynamisk vekslen). Den statiske indstilling slår automatisk fra og genindstiller vekseltryk-
funktion, efter ca. 20 min. 

D Alarmlampe
Denne røde lampe lyser, og der udsendes en akustisk alarm for at advare om, at pumpen eller madrassen er 
fejlbehæftet. Alarmen har fem forskellige signaler til angivelse af årsagen til fejlen

E Knappen “Alarm Mute”
Slår den akustiske alarm til/fra. Den akustiske alarm genoptages efter 20 minutter, såfremt fejlen ikke er blevet 
rettet.

F Max. fyldnings-knap
Tryk her for at starte hurtig oppustning til maksimal/plejefunktion. Efter 30 minutter vender systemet automatisk 
tilbage til den foregående indstilling.

G Lås/Lås op-knap / børnesikring
Holdes inde i mindst 5 sekunder for at låse pumpens indstillinger - der høres et bip,og den gule lampe lyser for 
at angive, at systemet er låst. I låst tilstand kan man kun betjene knapperne til Alarm Mute og Lås/Lås op. Hold 
knappen inde i mindst 5 sekunder for at låse enheden op (der høres et bip, og den gule lampe slukkes)
 

OBS! Pumpen låses automatisk op i tilfælde af strømsvigt.
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OBS! Det kræver tilvænning at ligge på en dyna-
misk luftmadras. Madrassen fyldes automatisk til 
et korrekt trykaflastningsniveau. 
Kontroller altid den valgte indstilling af SoftAir 
madrassen – Åben betrækket og før hånden 
langs bunden af madrassen ind under borgerens 
sæde og under en celle der er ikke er oppustet. 
Hvis borgerens sædeparti ikke mærkes igennem 
sikkerhedscellen, er madrssen fyldt korrekt.
 
Minimum brugervægt: 30 kg   
Maksimum brugervægt:200 kg

 = benende


