
RotoBed®AirSleep 
 

 

Nødstop og alarmer 

   

 

Nødstop ved hjælp af CPR ventil 

Hvis der i en klinisk nødsituation er brug for hurtigt at få luften ud af 
madrassen, tryk da på den røde knap på CPR-stikket. Herved frigives 
luftslangen og kan fjernes. Madrassen vil nu tømmes for 
overskydende luft og gå tilbage til statisk indstilling.   

 

 

 

   

Alarmer 

To lysdioder informerer med rødt lys om potentielle problemer med 
madrassystemet. Lys i den øverste diode angiver et problem med 
trykket: 

For lavt tryk: Den røde LED-pære blinker langsomt samtidig med, at en 
alarmtone lyder.  Dette kan skyldes forkert montering/åbning af CPR-

ventilen eller en lækage i madrassen pga. snit eller punktering.  

For højt tryk: Den røde LED-pære blinker hurtigt samtidig med, at en alarmtone lyder. Dette kan 
skyldes en ombukket eller afklemt luftslange, eller at en person har sat sig helt eller delvist på 
madrassen. 

Systemfejl: Den røde LED-pære nederst ved siden af svensknøglen blinker samtidig med, at en 
alarmtone lyder. Pumpen skal serviceres, kontakt RotoBed®. 

Strømsvigt: Ved strømsvigt slukkes alle LED-dioder, og den høres en konstant hyletone. 

Ved alle alarmer skal brugeren reagere ved at slukke for pumpen med tænd/sluk knappen og 
undersøge årsagen. 

 

 

 

   Afbryder. 

   Afbryderen tænder og slukker for strømmen til pumpen. 

   Når enheden afgiver et akustisk advarselssignal, kan dette stoppes og       

   nulstilles ved at slukke og tænde for enheden. 

 

 
          

     



RotoBed®AirSleep 
 

 
 

Guide tiI installation 
 

Motorenhed (pumpe) 

Tilslut den blå luftslange til pumpen ved at koble CPR-stikket for enden af 
slangen til pumpens luftudtag (pumpens højre side, nederst). Den røde 
udløserknap skal vende opad/udad, når tilslutningen er afsluttet.  Sørg for, at 

stikket går i hak og er fastlåst. NB: Er stikket ikke korrekt monteret, vil pumpen ikke kunne 
oparbejde korrekt arbejdstryk i systemet. 

 

 

Tilslutning af strøm 

Sæt strømstikket i kontakten på venstre side af pumpen. Stikket er designet 
som en aftagelig del, så det er let at udskifte i tilfælde af beskadigelse. Slut 
stikket til en 230 v stikkontakt og tænd for pumpen med tænd/ sluk-knappen. 

 

 

 
Driftstryk før ibrugtagning 
 
ANBRING IKKE BRUGEREN PÅ MADRASSEN, FØR SYSTEMET HAR NÅET DRIFTSTRYK! 
 

RotoBed®AirSleep har i vekseltryk to tryk-indstillinger: 

LAV (lille led-diode lyser): Passer godt til den lettere bruger, som føler ubehag ved et normalt 
vekseltryksystem, og som ikke er i højrisiko eller har eksisterende tryksår. 

HØJ (stor led-diode lyser): Til brugere med eksisterende trykskade eller i højrisiko for at få trykskader. 

NB: Trykindstillingen kan kun skiftes, når pumpen ikke arbejder. Der skiftes mellem lav og høj ved 
hjælp af knappen +/-. 

Når pumpen tændes, blinker dioderne for både høj- og lavtryk samtidig, indtil systemet har 
opnået det forudindstillede driftstryk. Dette kan tage op til 30 minutter, men normalt væsentlig 
kortere. Under denne proces kan ”lavtryksalarmen” være aktiveret, men den deaktiveres 
automatisk, når der er ved at være tryk på systemet. Når systemet har nået driftstryk vil høj- eller 
lavtryks dioden lyse konstant, og madrassen er klar til brug. 


