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Quickguide 

Trykvogteren Hybrid  
HMI NR. 107046 

HYBRIDMADRAS TIL FOREBYGGELSE OG BEHANDLING AF TRYKSÅR T.O.M. STADIE 4 

 

1. Læg madrassen på sengen. 

2. Hæng pumpen på ende gavlen (fodenden), ved hjælp af de to ophæng, 

eller stil pumpen på et fast underlag ved siden af sengen. 

3. Klik slangerne fra madrassen fast på pumpen. Når der høres et ”klik”, er 

slangerne koblet korrekt på pumpen. 

4. Sæt strømstikket til og tænd for pumpen. 

5. Pumpen fylder nu madrassen. Der kan ikke stilles på pumpen før 

madrassen er fyldt. 

6. Når madrassen er helt fyldt (fast) vil pumpen gå på ALTERNATE og stille 

sig på sidst indstillede komfort. 

7. Indstil komforten i madrassen ud fra brugerens ønske. 

8. Indstil den ønskede terapi funktion. 
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Indstillinger 
Trykvogteren Hybrid 
HMI NR. 107046 

HYBRIDMADRAS TIL FOREBYGGELSE OG BEHANDLING AF TRYKSÅR T.O.M. STADIE 4 

 

Tryk/komfort: 

 

Regulering af madrassens hårdhed. Indstil efter brugerens 
ønske for komforten. Lav altid HÅNDTESTEN. 

 
 

Terapiform 
 

Indstil den ønskede terapi ved at trykke på knappen, 
indtil der er lys ved det ønskede. 

   

AUTOFIRM Bruges ved pleje/vende. Madrassen bliver hel fast/hård 

så det er lettere at arbejde. Denne funktion holder i 20 

minutter. Herefter vender pumpen tilbage til ALTERNATE 

og den tidligere valgte komfort indstilling. 

ALTERNATE Vekseltryksfunktion med skiftende tryk i madrassens 
luftceller. 

FLOAT Stillestående/statisk funktion. Denne funktion holder i 20 

minutter. Herefter vender pumpen tilbage til ALTERNATE 

og den tidligere valgte komfort indstilling. 

AUDIBLE ALARM 

ON/OFF 

Opstår der en fejl kan det høres og ses på pumpen. 
Lyden kan slås fra ved at trykke på ALARM-knappen.  

Hvis fejlen ikke rettes i løbet af 5 minutter starter alarmen 
igen. 

 


