
Tænd/Standby-knap
Driftstilstand – tryk én gang på knappen. 
Indikatoren skifter fra blink til konstant lys.

Standbytilstand – tryk på knappen i to sekunder. 
Indikatoren skifter fra konstant lys til blink.

Vent-indikator 
Lyser, når madrassen eller siddepuden  
pumpes op. Forbliver tændt i15 minutter,  
indtil madrassen eller siddepuden er  
pumpet helt op.

Knappen AutoFirm-tilstand
Tryk og hold den nede i to sekunder for at vælge 
tilstanden Autofirm. Madrassen pumpes op til  
en midlertidig fast overflade. AutoFirm-tilstanden 
varer 15 minutter, men den kan øges i trin på  
5 minutter til maksimalt 30 minutter. Indikatoren 
lyser, når funktionen er aktiv.

Ikke for siddepuden.

Knappen Skiftende tilstand
Tryk på knappen Skiftende tilstand (standard). 
Den skiftende tilstand blæser luft i/tømmer luft 
ud af forskellige celler for at give en varieret 
overflade. Indikatoren lyser, når funktionen  
er aktiv.

Alarmindikatorer 
på forpanelet

Knappen Reaktiv tilstand  
(CLP; konstant lavt tryk)
Tryk på knappen for reaktiv tilstand (CLP). 
Opretholder et konstant lavere tryk i alle celler. 
Indikatoren lyser, når funktionen er aktiv. 

Ikke for siddepuden.

 Risiko for personskade eller ubehag

Indstil ALTID komfortniveauet til maksimum for 
plejemodtagere, der vejer over 360 kg (793 lb) 
(kun Auralis Plus).

Knapper til komfortregulering
Tryk på knapperne for at indstille trykket  
i støtteunderlaget for at indstille komfortniveauet. 
Indikatorerne viser komfortindstillingerne.

Knappen Alarmdæmpning
Tryk på knappen for at sætte lydalarmen  
på lydløs i 15 minutter; indikatoren er tændt.

Alarmen stoppes, når årsagen til alarmen  
er blevet afhjulpet.

08.AI.01DA_03 • 09/2022 • Side 1/2

LYNVEJLEDNING – BETJENINGSELEMENTER

Auralis



Indikator for strømsvigt
Der er registreret et strømsvigt. Kun til 
information, pumpen fortsætter med at  
fungere normalt ved brug af batteriet.  
Der er ingen lydalarm.

Indikator for lavt tryk
• Indikatoren lyser, der lyder en enkelt 

advarselstone – pumpen registrerer  
lavt tryk i madrassen eller siddepuden.

• Indikatoren lyser, der høres en lydalarm – 
madrassen eller siddepuden er frakoblet, når 
den er i brug. Alarmen kan sættes på lydløs.

• Indikatoren lyser, der lyder en enkelt 
advarselstone – pumpen registrerer,  
at en madras ikke er tilsluttet ved opstart.

Indikator for lavt batteriniveau
Indikator gul og lydalarm – 1 times batteritid 
tilbage. Alarmen kan sættes på lydløs.

Når der er mindre end 15 minutters batteritid 
tilbage, går pumpen i reaktiv tilstand (CLP). 
Lydalarmen kan ikke længere sættes på lydløs.

Indikatorer for batteriniveau
De blå indikatorer viser batteriniveauet. 
Blinkende indikator – batteriet oplader.

Serviceindikator
• Serviceindikator gul, alarmindikatorerne på 

forpanelet lyser grønt – pumpen er klar til 
eftersyn. Kun til information, ikke en alarm. 

• Serviceindikator gul, alarmindikatorerne  
på forpanelet lyser grønt, lydalarm – internt 
svigt eller fejl i pumpen. Alarmen kan sættes 
på lydløs.
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