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Snabbinstruktion

CuroCell® AUTO4
Artikelnummer snabbinstruktion: 95-001079

OBS! Läs alltid bruksanvisningen innan användning av madrassen!

Installation & start
1. Placera luftmadrassen på sängbotten. Fäst madrassen mot sängen (i sängens
rörliga delar) med banden på madrassens undersida.
2. Häng pumpen på sänggaveln vid fotänden eller ställ den på ett plant och stadigt
underlag.
3. Anslut luftslangarna från madrassen till pumpen.
4. Kontrollera att CPR-ventilen är stängd.
5. Ställ pumpens strömbrytare på ”0” (av). Anslut elsladden till ett uttag (220 V).
6. Starta pumpen genom att trycka på ”1” (på).
7. Madrassen börjar fyllas. Efter cirka 15 minuter är madrassen klar att användas.
Man kan börja använda madrassen direkt
när pumpen startas eller efter att
systemet är helt fyllt när lampan längst
upp till vänster är tänd (enbart lampan
under bocken). Om behovet finns kan brukaren ligga på madrassen utan att
denna är fylld. Det är då undermadrassen som belastas under fyllnadsfasen.
Varje gång systemet startas fylls madrassen och en automatisk inställning
genomförs. Efter genomförd automatisk inställning kommer systemet återgå till
tidigare använt program. Vid uppstart övergår den dock till växlande läge som
grundinställning.

Funktion
8. Program
Välj mellan följande program (växlas genom upprepade knapptryckningar):
A) Växlande läge.

B) Statiskt läge. Samma tryck i alla celler, kallas även ”låg tryck”.
C) Sittfunktion. Ger ytterligare stöd i sittande läge. Kan användas i både
växlande och statiskt läge.
Madrassen är avsedd att användas för personer med en rekommenderad minsta
längd på 120 cm, rekommenderad brukarvikt 0-180 kg. Madrassen ska
användas med brukaren liggande i längsgående riktning, fötterna placerade enligt
anvisning på madrassen.
9. Komfortinställning
Trycket kan ökas eller minskas enligt brukarens önskemål om komfort.
10. Maximalt tryck (omvårdnadsläge)
Används vid omvårdnadsarbete, lägesändringar/förflyttning i och ur säng.
Madrassen fylls helt och ger ett fast stöd. Den övergår automatiskt till föregående
inställning efter cirka 24 minuter.
11. Panellås
Panelen kan låsas/låsas upp med knappen Panellås. Om panelen lämnas orörd i
fem minuter, låses den automatiskt.
12. Larm av
Det finns två larm, larm vid för lågt tryck och strömförsörjningslarm. Dessa
aktiveras/stängs av med ”Larm av”-knappen.
13. CPR
Snabbtömning av luften för att utföra till exempel HLR (hjärt- & lungräddning).
Dra i CPR-bandet mellan madrass och pump, lossa därefter slangarna från
pumpen.
14. Transportläge (vid förflyttning i säng)
Stäng av pumpen, lossa slangarna och koppla ihop dem.

Fel/problem
Läs punkten ”Felsökning” i bruksanvisningen. Kan felet ändå inte åtgärdas, kontakta
Care of Sweden.

Kontakt
Care of Sweden AB, Box 146, 514 23 Tranemo
Telefon: 0771-106 600, e-post: info@careofsweden.se,
jourtelefon (vardagar 16.30-22.00 & helger 8.00-17.00): 0325-101 11
© Care of Sweden AB, 2017-09-25

