
Quick betjeningsvejledning 
for MicroAIR 50

A ON/OFF. Hold knappen nede i 3 sek. Knappen lyser gult når strømmen er tilsluttet. 
Grønt når pumpen er tændt.

B Indstilling af cyklus. Valg mellem cyklus tid  0, 5, 10, 15 og 20 minutter. Vælges 0 
er madrassen statisk. Dette er en midlertidig funktion (ca. 20 min.).

C Alarm signal/afbryder. Alarmerer hvis trykket bliver for lavt samt ved strømsvigt. 
Tryk på knappen afbryder midlertidigt lydsignalet. Knappen lyser indtil problemet er 
løst. Hvis ikke problemet løses indenfor ca. 20 min vender alarmsignalet tilbage. Et 
internt back-up batteri sikrer at pumpen starter med samme indstilling, som da strøm-
men svigtede.

D Indikator for strømsvigt

E Indikator for lavt tryk

F Indstilling af komfort niveau/brugervægt. 0 - 9 indstillingsmuligheder.  
Hvis forholdet mellem borgerens vægt og højde er over gennemsnittet øges trykket 
med ca. 20%.

G Øgning af trykket i forbindelse med fx elevering af hovedgærde. Dette medvirker 
til at forhindre at borgeren ”sidder madrassen igennem”. 

H Maksimum oppustning. For hurtigere oppustning af madras til maksimum.  Der 
høres bip lyde hvert 3. min mens dette pågår. Efter ca. 20 min vender pumpen tilbage 
til opstart indstilling eller den valgte indstilling. Kan anvendes i forbindelse med pleje.

I Panel lås knap. Anvendes med hhp at sikre utilsigtet ændring i panelindstillingen.  
Hold knappen nede i 5 sek. -> panel er låst. Hold knappen nede i 5 sek. -> panel er 
ulåst.
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Opstart
MicroAir 50 er en topmadras. Dette betyder at madrassen ALTID skal placeres 
ovenpå en skummadras.

1) Rul madrassen ud og placer den på skummadrassen

2) Kontroller at madrassen er placeret korrekt 

3) Hæng pumpen på sengens endegavl. Tilslut elkabel og tænd for 
strømmen. Benyt evt. “kabelføringsposen” på enten højre eller venstre 
side af madrassen med henblik på at sikre at ledning ikke ligger i vejen på gulvet. 

4) Tilslut madrassens luftslange til pumpen. Før evt. luftslangen ned mellem senger-
amme og liggeflade.

5) Madrassen kan pustes op med borgeren liggende på madrassen. 

6) Tænd for pumpen

7) Benyt evt. hurtigfyldnings / max. opfyldnings knappen (i alt 20 – 45 min)

8) Når madrassen er pustet op indstilles:
- Cyklus tid
- Komfort niveau/brugervægt

9) Efter ca. 20 min. afprøves  madrassens indstilling. 

10 Husk altid at mærke efter om borgeren “sidder madrassen igennem”  og juster 
trykket i hht til dette. 
Efter hver justering skal der gå ca. 20 min. før kontrol af valgte niveau kan vurderes.

CPR/HLR
Drej og træk og drej den røde ventil mod ”open” for at tømme luften ud af madrassen i 
forbindelse med CPR/HLR. 
Fjern luftslangen fra pumpen. Madrassen tømmes for luft på ca. 15 sek.

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