
RotoBed®AirSleep 
 

 

Nödstopp och larm 

 

Nödstopp med HLR -ventil 

Om det i en klinisk nödsituation är nödvändigt att snabbt få ut luften 
från madrassen, tryck på den röda knappen på HLR -kontakten. Detta 
släpper ut luftslangen så att den kan tas bort. Madrassen kommer nu att 
tömmas för överflödig luft och återgå till statisk inställning. 

 

 

   

Larm 

 

Två lysdioder informerar med rött ljus om potentiella problem med 
madrassystemet. Ljus i den övre dioden indikerar ett problem med 
trycket: 

 

 

För lågt tryck: Den röda LED -lampan blinkar långsamt samtidigt som en larmsignal hörs. Detta kan 
bero på felaktig installation / öppning av HLR -ventilen eller läckage i madrassen på grund av skärsår 
eller punkteringar. 

För högt tryck: Den röda LED -lampan blinkar snabbt samtidigt som en larmsignal hörs. Detta kan 
bero på en böjd eller klämd luftslang, eller att en person har satt sig helt eller delvis på madrassen. 

Systemfel: Den röda LED -lampan längst ner bredvid skiftnyckeln blinkar samtidigt som en 
larmsignal hörs. Pumpen måste servas, kontakta RotoBed®. 

Strömavbrott: Vid strömavbrott slocknar alla lysdioder och ett konstant yl hörs. 

För alla larm måste användaren svara genom att stänga av pumpen med på / av-knappen och 
undersöka orsaken. 

 

   Strömbrytare 

   

 Brytaren slår på och av strömmen till pumpen. När enheten avger en 
akustisk varningssignal kan  denna stoppas och återställas genom att slå 
av och på enheten. 

 
          

     

 
 



RotoBed®AirSleep 
 

 
Installationsguide 

 

 Motorenhet (pump) 

 Anslut den blå luftslangen till pumpen genom att ansluta HLR -
kontakten på slangänden till pumpens luftutlopp (höger sida av 
pumpen, nedtill). Den röda slutarknappen ska vända uppåt / utåt när 
anslutningen är klar. Se till att kontakten sitter ordentligt och är låst. 
OBS! Om kontakten inte är korrekt monterad kommer pumpen inte att 
kunna bygga upp rätt arbetstryck i systemet. 

 

  

  Strömanslutning 

 Sätt i nätkontakten i uttaget på pumpens vänstra sida. Pluggen är 
utformad som en löstagbar del, så den är lätt att byta ut om den skadas. 
Anslut kontakten till ett 230 V -uttag och slå på pumpen med på / av -
knappen. 

 

 

 
   Driftstryck innan idrifttagning 

 
PLACERA INTE ANVÄNDAREN PÅ MATRASSEN TILL SOM SYSTEMET HAR       
NÅTT DRIFTSTRYCK! 

 

RotoBed®AirSleep har två tryckinställningar i alternerande tryck: 

 

LÅG (liten LED -diod tänd): Lämplig för den lättare användaren som känner obehag med ett normalt 
växlingstryckssystem och som inte löper hög risk eller har befintliga trycksår. 

HÖG (stor LED -diod tänd): För användare med befintliga tryckskador eller med hög risk för 
tryckskador. 

OBS: Tryckinställningen kan bara ändras när pumpen inte fungerar. Växla mellan låg och hög med 
knappen +/-. 

När pumpen slås på blinkar lysdioderna för både högt och lågt tryck samtidigt tills systemet har nått 
det förinställda arbetstrycket. Detta kan ta upp till 30 minuter, men vanligtvis betydligt kortare. Under 
denna process kan "lågtryckslarmet" aktiveras, men larmet inaktiveras automatiskt när det är nästan 
tillräckligt med tryck på systemet. När systemet har nått arbetstryck tänds hög- eller lågtrycks-LED-
dioden konstant och madrassen är klar att användas. 


