
Tænd/Standby-knap og lampe
Med Tænd/Standby-knappen skifter pumpen mellem driftstilstand og 
standbytilstand. 

I driftstilstand lyser lampen. 

Tryk på knappen, og hold den inde i to sekunder for at gå til standbytilstand. 
Lampen slukker.  

Lås-knap og lampe
For at låse betjeningspanelet skal du trykke på Lås-knappen og holde den 
inde i to sekunder. Når det er låst, tænder lampen.

For at låse alle knapper på betjeningspanelet skal du trykke på Lås-knappen 
og holde den inde i to sekunder. Når det er låst op, slukker lampen.

Lyd fra-lampe
Lyd fra-lampen tændes, når lydnotifikationer og -alarmer er blevet deaktiveret 
permanent.

Knapper til valg af vægt og lampe 
Standardvægten er indstillet til og lyser ved 100 kg (220 lb).

• Tryk på knappen – for at reducere plejemodtagerens vægt. 
• Tryk på knappen + for at øge plejemodtagerens vægt.

40 60 80 100 130 170 210 250 350 450
kg

Skin IQ

AtmosAir Velaris 

40 60 80 100 130 170 210 250 350 454
kg

Skin IQAtmosAir Velaris 

40 60 80 100 130 170 210 250 350 450 kg

Repeaterlampe
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Pauseknap for alarmlyd og lampe
Tryk på pauseknappen for alarmlyd for at sætte lydalarmen på lydløs i 
15 minutter. Lampen tændes. 

Tryk på knappen igen for at annullere alarmpausen.

Strømsvigtslampe
Hvis der registreres et strømsvigt, tændes lampen for strømsvigt, og der lyder 
en alarm. 

Aktiv (skiftende) behandling er ikke mulig under strømsvigt.

Systemfejllampe
Hvis der registreres en intern fejl i pumpen under den indbyggede selvtest 
(BIST) eller under behandlingen, tændes systemfejllampen, og der lyder en 
alarm.

Lavt tryk-lampe
Hvis madrassen ikke når det ønskede tryk, tændes lampen for lavt tryk, og der 
lyder en alarm.

Skin IQ-lampe
Skin IQ-lampen tændes, når et Skin IQ-betræk sluttes til strømudtaget på 
Skin IQ.

Skin IQ
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