Athene Auto Dynamic 5100 - U. Batteri
Opstilling af madras systemet.
Madrassen lægges ovenpå sengens liggeflade. Fodtegningen på madrassens betræk skal være
anbragt i sengens fodende. Luftslangerne skal være ført ud i sengens fodende. Alle
fastgørelsesstropper på madrassens underside fastgøres på liggefladens bevægelige dele.
Fastlåsning af stropperne sker ved at samle klik-on låsen. Stroppen strammes ved træk i tamp.
Pumpens 2 bøjler hænges over gavl. Luftslangerne tilsluttes pumpen. El-ledning sættes
i 230 Volt stikkontakt. CPR funktion er placeret på luftslangen tjek at den er indstillet på
”NORMAL”.Tænd for on/off kontakten på siden af pumpen og madrassen fyldes med
luft.
Tryk på pumpens front funktionsknap ”hvid knap” for indstilling af ønsket funktion.
1) Display viser: _o_ / o_o : Vekseltryk 30 – ca. 130 kg
2) Display viser: 000 / 000 : Autofirm, plejefunktion
3) Display viser: 0_0 / _0_ : Vekseltryk 130 - 220 kg
4) Display viser: ooo / ooo : Statisk funktion (komfort)
CPR funktionen/lyntømning – RØDT håndtag - aktiveres ved drejning af det store røde
håndtag. Placeret på luftslangen tæt ved pumpen.
Barnesikring/funktionslås: tre dioder i hvert af display vinduerne når aktiv. Deaktiver ved
tryk på funktionsknap i 8 sekunder. Dioder slukker og et ”BIB” lyder, systemet er ulåst.

Athene Auto Dynamic 5100 - U. Batteri
Problem

Pumpen starter ikke

Lampe for ”for lavt tryk” lyser og
alarm tone aktiveret. (denne slukkes
ved at anvende Tænd/Sluk kontakt
på venstre side af pumpen)

Madrassen er ikke korrekt fyldt
Brugeren ligger igennem
Lufttryk i cellerne ændrer sig ikke

Løsning
Aktivering via Tænd/Sluk kontakt på pumpens venstre side?
Er el-ledning sat i 230 V stik kontakt og er denne tændt?
Evt. problem med kontakt samling, der også kan kontrolleres.
Stadig problem: Kontakt til depot eller Athene Healthcare anbefales.
Er luftslangerne korrekt tilsluttet pumpen?
Er luftslangerne forbundet til madrassen?
Er CPR/lyntømning håndtag på ”NORMAL”
Er pumpen tændt og fungerende?
Hvis fortsat problem venligst sluk pumpen på Tænd/Sluk kontakten
og aktiver den igen efter 10 sekunder. Ellers kontakt leverandør
Er der eventuelle knæk på luftslangerne?
Fungerer pumpen almindeligt?
Evt. Sluk for pumpen og Tænd igen efter 10 sekunder
Se venligst ”lavt tryk” afsnit.
Luftslanger kan have et knæk.
Statisk funktion er aktiveret.
Sluk for pumpen og Tænd igen efter 10 sekunder.
Support telefon: 76 900 407

