
Monter siddepude og pumpe

Montèr topmadras eller erstatningsmadras og pumpe

CPR-enheden klikkes ind 
i lukket stilling.

Tilslut slangesættet. 

Siddepude:
Anbring på stolesædet.

Brug fastgørelsesstropperne til 
at fastgøre.

Placer pumpen på gulv, kablet under 
stolen, slangesættet ved siden af stolen.

Tilslut slangesættet.

Tilslut strømkablet til strømkilden.

• Cellerne skal vende opad
• Slangesæt i forreste højre 

hjørne
• Cellerne vandret på tværs 

af stolen, V-facon mod 
forkanten

Stolen 
forfra

Stolen 
bagfra

Lyn beskyttelses-
betrækket på madrassen. 
Arjo-logo synligt ved 
fodenden.

Auralis
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Topmadras: 
Anbring den oven på bundmadrassen.

Fastgør med fire fastgørelsesstropper.

Erstatningsmadras:  
Placer på sengebunden. Fastgør 
sengerammens bevægelige dele med 
de otte fastgørelsesstropper (+ tre i 
hovedenden, men kun på Auralis Plus)

• Slangesæt i fodende
• CPR ved hovedgærde
• Cellerne skal vende 

opad
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Hæng pumpen i 
fodenden af sengen. 

43

Anbring kablet i kabel-
kanalen. Luk flappen 
rundt om kablet med 
trykknapperne. 

Tilslut strømkablet til 
strømkilden.
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LYNVEJLEDNING – ANVENDELSE

Auralis



Automatisk fasthed (AutoFirm)

Aktivering: Tryk på og 
hold knappen nede.

Komfortindikatorer 
blinker, og madrassen 
pumpes op til AutoFirm.

Forlængelse: Tryk på 
knappen for at forlænge 
med 5 minutter.  
Maks. 30 minutter.
Hvis ikke tilstanden 
forlænges, vender 
pumpen automatisk 
tilbage til den forrige 
tilstand.

Deaktivering: Tryk på og 
hold knappen inde, eller 
vælg en anden tilstand.

Tryk nået – indikatorerne 
for Autofirm og 
komfortregulering 
begynder at lyse konstant.

CPR-enhed til hurtig luftudtømning

Aktivering: Tryk samtidigt på 
begge CPR-udløserknapper.

Nulstilling: Tryk det åbne dæksel 
ned, indtil det klikkes ind i lukket 
position.

Sørg for, at det øverste dæksel er 
åbent. Luften udtømmes hurtigt.

Skiftende tilstand, standardindstilling

Aktivering:
Tryk på knappen, indikatoren for skiftende tilstand lyser. 

Celler, der grænser op til hinanden, oppumpes og 
tømmes i en 10-minutters cyklus.

 15 min.

Start Auralis-systemet

Når pumpen sluttes til en strømkilde,  
kører den en selvtest:  
Bip – 10 sekunder – 2 bip – klar til brug.

Tryk på Tænd/Standby-knappen, og hold 
den inde.

Følgende indikatorer lyser:
• Tændt/standby 
• Vent-indikator 
• Knappen dynamisk tilstand
• Indikator for komfortregulering
• Indikator for batteriniveau
• Grønne indikatorer foran på pumpen.

Læg lagnet på madrassen, når 
Vent-indikatoren er slukket. Sørg 
for, at CPR-enheden til hurtig 
luftudtømning er nem at se. 

Anbring plejemodtageren på 
madrassen eller siddepuden.

Skiftende tilstand er 
standardindstillingen. 
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Auralis

Deaktivering:
Vælg Reaktiv tilstand (CLP) eller Autofirm-tilstand.

Hvis ingen yderligere behandling er påkrævet, 
hjælpes plejemodtageren væk fra underlaget,  
og pumpen slukkes.

 10 sek.

 2 sek.  2 sek.

08.AI.02DA_04 • 12/2022 • Side 2/4



Deaktivering:
Tilslut slangesættet igen. 

Pumpen vender automatisk tilbage til forrige tilstand.

Transporttilstand (kun madrasser)

Reaktiv tilstand (CLP)

Aktivering:
Tryk på og hold knappen nede. 

Indikatoren for reaktiv (CLP) tilstand lyser. 

Deaktivering:
Vælg Skiftende tilstand eller Autofirm-tilstand. 

Hvis ingen yderligere behandling er påkrævet, 
hjælpes plejemodtageren væk fra underlaget, 
og pumpen slukkes.

Aktivering:
Tryk på knapperne på siden samtidigt, og fjern 
slangesættet.

Madrassen giver trykfordelende terapifunktion af 
plejemodtageren i op til 12 timer.

Låst tilstand

Låsning:
Tryk samtidig på knapperne til komfortregulering, 
og hold dem nede. 

Indikator for komfortregulering blinker. 

Pumpen er nu låst.

Oplåsning:
Tryk samtidig på knapperne til komfortregulering, 
og hold dem nede. 

Indikator for komfortregulering blinker. 

Pumpen er nu låst op.

 2 sek.  2 sek.

 2 sek.

08.AI.02DA_04 • 12/2022 • Side 3/4



Oppumpning og luftudtømning af polstring (kun Auralis Plus)

Luftudtømning af polstring:
Find ventilsymbolet (A). 

Drej polstringens ventil (B) så langt, den kan komme 
med uret.

Gentag proceduren på den anden polstring,  
hvis det er nødvendigt.

Tøm luften ud i fem minutter.

Bemærk: Tøm polstringerne for luft,  
før sengerammebredden reduceres.

Oppumpning af polstring:
Find ventilsymbolet (A). 

Drej polstringens ventil (B) så langt, den kan komme 
mod uret.

Gentag proceduren på den anden polstring,  
hvis det er nødvendigt.

Lad den oppumpe i otte minutter.

Bemærk: Forlænget sengerammebredde,  
før polstringerne pumpes op.

Risiko for personskade eller ubehag
Deaktivér transportfunktion

A AB B

Polstringskonfigurationer:
• En polstring pustet op (venstre eller højre)
• Begge polstringer pustet op (venstre og højre)
• Begge polstringer tømt for luft (venstre og højre)
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