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SoftCloud Top er en top madras, der ikke må anvendes uden egnet undermadras.

Kom godt i gang: 
1. Rul madrassen ud og placer SoftCloud Top med en egnet madras under.  
2. Placér pumpen på sengens gavl i benenden
3. Benyt kabelfæsterne langs siden af madrassen og tilslut elkabel 
4. Sæt slangen fra madrassen i pumpen – hørbart klik
5. Lyn betrækket op i hovedenden og tjek at CPR-ventilen slutter helt til.

Brug af betjeningspanelet:
A) Tænd/sluk-knap
Tænder og slukker for systemet. Hold knappen nede i 
3-5 sek. Madrassen fyldes på ca. 30 min. Akustisk signal 
lyder, når kan borgeren lægges på madrassen.

B) Lås/Lås op-knap samt børnesikring
Holdes inde i 5 sek. for at låse/låse op for pumpens ind-
stillinger – efter akustisk signal er systemet låst/låst op. 

C) “Alarm Mute”-knap og indikator for opstartsfejl
Tryk på knappen slår den hørbare alarm fra. 
Alarmen genoptages efter ca. 20 min. 
LED-indikator lyser permanent ved opstartsfejl. 

D) Plejefunktion / Knap til maks. tryk
Holdes inde i 3 sek. for oppustning til maks. tryk mhp. pleje og forflytning. 
For at deaktivere det maksimale tryk, trykkes igen i 3 sek. Deaktiveres maks. tryk ikke, vender systemet automatisk tilbage til 
den foregående indstilling efter 30 min.

E) Valg mellem vekseltryk eller statisk tryk 
Tryk for at vælge vekseltilstand (cellerne skiftevis oppustes og tømmes) eller statisktilstand (cellerne forbliver luftfyldte). Statisk 
indstilling kan fx vælges til terminale borgere eller borgere med mange smerter. 
OBS! Frekvensen af repositionering skal øges ved anvendelse af statisk tilstand.

F) Indikator for fejl i vekseltrykstilstand
LED-indikator lyser og der udsendes en akustisk alarm for at advare om fejl i vekseltryksfunktionen.

G) Indikator for lavt tryk
LED-indikator lyser og der udsendes en akustisk alarm for at advare om, at trykket i madrassen er for lavt.

H) Indikator for service
LED-indikator lyser og der udsendes en akustisk alarm for at meddele at pumpen har behov for service

I) Indikator for strømsvigt
LED-indikator lyser og der udsendes en akustisk alarm for at meddele at pumpen mangler strøm

J) Indstilling af komfort (borgerens oplevelse af hård/blød)
Benyt piletasterne (+/-) til at justere trykket til et komfortabelt niveau for borgeren. Vent 20-25 min. og undersøg om borgeren er 
komfortabel og kontroller at borgeren ikke ligger igennem madrassen ved en hver justering af trykket.

K) Advarselsindikator
Angiver en alarm/advarsel for produktet.

Kontrol af korrekt trykniveau: 
Før hånden langs madrasbunde ind under borgerens sæde og under en celle der ikke er oppustet - Borgerens sædeparti må 
ikke kunne mærkes!

OBS!:
Husk, at repositionere borgeren regelmæssigt i henhold til individuelt behov, selvom borgeren ligger på en dynamisk madras.



For yderligere information om betjening, fejlfinding mv af SoftCloud Top madrasserne, se venligst 
brugermanualen. Brugermanual samt øvrig dokumentation kan frit downloades på www.invacare.dk

Fejlfinding og afhjælpning af fejl:
SoftCloud™ systemet har fire forskellige hørbare advarselssignaler og en indikator for service, der kan kendes på de fem 
forskellige symboler. Symbolerne er vist nedenfor sammen med grundlæggende fejlfindingssupport.

Advarsel/fejl Årsag Løsning

LED-indikator

Fejl ved opstart
(“Alarm mute”-knap)

1. Nulstil advarslen – sluk for strømmen, og tryk på knappen    
    “Alarm mute”.
2. Kontrollér at håndtaget sidder sikkert i pumpen.  
    Kontrollér at CPR strop er sat korrekt fast/ikke lækker.
3. Kontrollér at alle luftslanger på indersiden af madrassen 
    sidder godt fast.
4. Kontrollér alle celler, rør og slanger for luftlækage.
5. Kontrollér at luftfilter er placeret korrekt og at det er rent.
6. Tænd for strømmen.

LED-indikator 
+ akustisk alarm

Fejl i vekseltrykstilstand
(ingen vekslen)

1. Nulstil advarslen – sluk for strømmen, og tryk på knappen    
    “Alarm mute”.
2. Frakobl luftslangerne for at reducere trykket – tilslut dem 
    igen, når trykket er faldet.
3. Genstart systemet på tænd/sluk-knappen. 
    Systemet starter automatisk i statisk tilstand og skifter til 
    vekseltilstand, når driftstrykket er nået.
4. Nulstil de personlige indstillinger.

LED-indikator 
+ akustisk alarm

Trykket er for lavt 1. Nulstil advarslen – sluk for strømmen, og tryk på knappen    
    “Alarm mute”.
2. Kontrollér at håndtaget sidder sikkert i pumpen.  
    Kontrollér at CPR strop er sat korrekt fast/ikke lækker.
3. Kontrollér at alle luftslanger på indersiden af madrassen 
    sidder godt fast.
4. Kontrollér alle celler, rør og slanger for luftlækage.
5. Kontrollér at luftfilter er placeret korrekt og at det er rent.
6. Tænd for strømmen.

LED-indikator

Behov for service 1. Nulstil advarslen – sluk for strømmen, og tryk på knappen    
    “Alarm mute”.
2. Kontakt Invacare mhp. service. Der er ingen risiko mht.  
    fortsat brug, heller ikke selvom LED-indikatoren lyser.

LED-indikator 
+ akustisk alarm

Strømsvigt 1. Nulstil advarslen – sluk for strømmen, og tryk på knappen    
    “Alarm mute”.
2. Kontrollér at strømkablet sidder sikkert i stikkontakten og 
    pumpen, og kontrollér, at der er tændt for strømmen.
3. Kontrollér kontrolenhedens sikring (1 AMP) 
    Sikringen kan løsnes ved at presse en skruetrækker ind og  
    dreje den.

Bemærk! SoftCloud™ filteret skal skiftes én gang årligt samt når pumpen skal placeres hos ny borger.


