
Tænd/sluk kontakt akustisk advarsel nulstilling

Tænd/sluk kontakten tænder og slukker for strømmen til pumpen.

Når pumpen registrerer en akustisk advarselstilstand, kan denne gøres lydløs og nulstilles ved at 
slukke og tænde pumpen. 

CPR ventil

Sørg for at CPR stikket altid er sat helt i, inden madrassen oppustes.  
OBS: Madrassen kan ikke pustes ordentligt op, hvis ikke dette er tilfældet. 

CPR ventilen bør kun bruges i tilfælde af et nødstilfælde. Trækkes CPR ventilen ud, vil madrassen 
hurtigt tømmes for luft og være klar til transport eller statisk indstilling.

Når dette symbol lyser, indikerer det, at madrassen er tændt. 

For patienter med eksisterende tryksårsskader eller de patienter der er i meget høj risiko for 
at udvikle tryksår, anbefales det, at systemet sættes på HIGH. Dog skal der altid foretages en 
klinisk vurdering inden anvendelse. Systemet indstilles til HIGH ved at trykke på knapperne +/- 
én gang. Disse er placeret på pumpens top. I HIGH indstilling minder madrassystemet om en 
vekseltryksmadras, imens der stadigt drages fordel af de statiske skum kerner. Ved gentaget tryk 
på +/- knapperne kan der skiftes i mellem LOW og HIGH.

Pumpen starter automatisk op på indstillingen LOW hver gang systemet tændes på ny. 
Indstillingen LOW er ideel for patienter med en lavere kropsvægt, hvis de ikke ligger komfortabelt, 
eller er sensitiv over for cellernes bevægelse.

Denne funktion bruges til at gøre alarmen lydløs. LED lampen vil forblive tændt hvis alarmens 
lyd tidligere er blevet slukket, men der er stadigt en defekt eller fejl i madrassen. For at nulstille 
fuldstændigt skal systemet slukkes og tændes igen. Hvis alarmen fortsætter, sammen med det 
oplyste lys, skal en tekniker tilkaldes.

Dette symbol indikerer en “fejl med den akustiske alarm”.  
Se venligst guide til fejlfinding nedenfor for vejledning til at nulstille alarmen.

Dyna-Form
 Mercury Advance / Mercury Advance Bari

D I R E  C  T  H E  A L T  H C  A G R O U P  . C  O M

Q U I C K  G U I D E

Dette er en quick guide til Dyna-Form Mercury Advance / Mercury Advance Bari 
(se brugermanualen for yderligere information).
Product Code MAS12/MAS15

LED indstillinger

Strøm tænd / sluk
Vekslende / statisk indstilling

LOW / komfort indstilling

Gør alarm lydløs

Fejl med akustisk alarm

Mercury Advance Mercury Advance Bari
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F E J L F I N D I N G

Direct Healthcare Group vil til enhver tid bestræbe sig på at levere de specifikationer printet heri, men forbeholder sig retten til at ændre specifikationer uden advarsel.  
Alt udstyr og information i denne quick guide bør bruges sammen med gældende kliniske vurderinger og plejeprocedure. Alle produkter fremstillet til standarder.

Advarsel / Fejl Problem

Pumpen pumper 
ikke; intent display 
lys er tændt

Pumpen er 
muligvis ikke 
tilsluttet en 
strømkilde, eller 
en sikring skal 
skiftes. 

1.  Tjek at pumpen er tilsluttet strøm med de korrekte volt.
2.  Sørg for at pumpen er tændt. Sluk og tag stikket ud før genstart.
3.  Tjek strømstikkets sikringer (5 AMP) og tjek derefter pumpens sikring (1 AMP). Sikringen kan

tages ud med en skruetrækker.
 Pøv ikke at åbne pumpen. Åbning af pumpen kan medføre skader på personer eller udstyr.
Sørg for at udskiftning af sikringer udføres i overensstemmelse med lokal lovgivning.

Advarsel LED C 
+ Akustisk
advarsel

Strømfejl 1.  Tjek at pumpen er tilsluttet strøm med de korrekte volt.
2.  Sørg for at pumpen er tændt. Sluk og tag stikket ud før genstart.
3.  Tjek strømstikkets sikringer (5 AMP) og tjek derefter pumpens sikring (1 AMP). Sikringen kan

tages ud med en skruetrækker.
 Pøv ikke at åbne pumpen. Åbning af pumpen kan medføre skader på personer eller udstyr.
Sørg for at udskiftning af sikringer udføres i overensstemmelse med lokal lovgivning.

Advarsel LED B 
+ Akustisk
advarsel

Tryk for lavt 1.  Nulstil advarslen - Sluk for strømmen og tryk på kontakten, der gør alarmen lydløs.
2.  Tjek at CPR stikket sidder sikkert i pumpen (på venstre side af pumpen). Tjek at alle luft slanger

inde i madrassen sidder sikkert i. Tjek at alle luftceller er sikkert tilsluttet til deres luftrør.
3. Tjek alle celler, rør og slanger inde i madrassen for lækager.
4. Tjek at luftfilter dækslet sidder korrekt, og at luftfilteret er rent.
5. Tænd for strømmen.

Advarsel LED 
B+C 
+ Akustisk
advarsel

Tryk for lavt / 
luftrør bøjet 
eller knækket

1.  Nulstil advarslen - Sluk for strømmen og tryk på kontakten, der gør alarmen lydløs.
2.  Tjek at den eksterne blå luftslange, der forbinder madras og CPR stikket, ikke er knækket, snoet

eller bøjet.
3.  Tjek alle luftslanger der sidder inde i madrassen - alle bør sidde sikkert fast.
4. Tjek at hver luftcelle er sikkert tilsluttet dets tilhørende luftrør.

Advarsel LED A 
+ Akustisk
advarsel

Tryk for højt 1.  Nulstil advarslen - sluk for strømmen og tryk på kontakten, der gør alarmen lysløs.
2.  Afkobbel luftslangen for at reducere trykket. Gentilslut når trykket er faldet.
3. Tjek luftslangerne mellem madras og pumpen for snoninger, bøjninger eller knæk.
4. Tænd for pumpen.

Advarsel LED 
A+B 
+ Akustisk
advarsel

Vekseltryksfejl 
(ingen 
vekseltryk) 

1.  Nulstil advarslen - sluk for strømmen og tryk på kontakten, der gør alarmen lydløs.
2.  Afkobbel luftslangen for at reducere trykket. Gentilslut når trykket er faldet.

Advarsel LED A, 
B+C 
+ Akustisk
advarsel

Fejl ved opstart 1.   Nulstil advarslen - sluk for strømmen og tryk på kontakten, der gør alarmen lydløs. 
2.  Tjek at strømkablet er tilkoblet korrekt til pumpen, og at det sidder korrekt i strømudtaget. Tjek

at der er tændt for strømudtaget.
3.  Tjek pumpens sikring (1 AMP) – sikringer kan tages ud med en skruetrækker.

Fejlfinding
Løsning
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