
Ovládání pohodlí
Pomocí tlačítek upravte tlak cel matrace nebo 
sedáku pro zajištění pohodlí pacienta/klienta. 
Nastavení tlaku ukazuje zelený indikátor  
na levé straně.

Indikátor chodu
Rozsvítí se po daném počtu hodin provozu  
a udává, že pumpa vyžaduje servis.  
Pumpa bude dál fungovat běžným způsobem  
i po rozsvícení indikátoru servisu.

Indikátor nízkého stavu baterie
Rozsvítí se 2 hodiny před vybitím baterie.
Jednu hodinu před úplným vybitím se pumpa 
implicitně přepne do reaktivního (CLP) režimu, 
zazní zvukový alarm a žlutý indikátor bude 
nepřetržitě svítit. (Baterie je volitelná)Reaktivní (CLP) režim

Stiskněte pro reaktivní, nealternující režim 
(konstantní nízký tlak, CLP); rozsvítí  
se žlutý indikátor. 
Stiskněte znovu pro aktivní (střídavý)  
režim (výchozí); žlutý indikátor se vypne.

Indikátor nízkého tlaku 
Rozsvítí se a zazní zvukový alarm, pokud  
pumpa zjistí nízký tlak v matraci/sedáku.  
Po dosažení normálního tlaku indikátor zhasne.

Tlačítko ztlumení
Stiskněte pro ztlumení zvukového alarmu.  
V případě ztlumení zvukového alarmu  
se rozsvítí žlutý indikátor. 

Indikátor čekání 
Svítí, dokud matrace/sedák nebudou zcela 
nafouknuté.

Tlačítko spuštění/pohotovostního režimu
Stiskněte pro aktivaci pumpy; zelené  
indikátory na ovládacím panelu a na  
přední straně čerpadla se rozsvítí.
Stiskněte a podržte 3 sekundy pro  
pohotovostní režim.
Zelený indikátor dvakrát zabliká každé  
2 sekundy na indikaci pohotovostního režimu.

Auto
Logic

Režim autofirm
Stiskněte a podržte 2 sekundy pro režim 
autofirm. Dočasně se vytvoří pevný povrch 
umožňující ošetření. Rozsvítí se indikátory 
reaktivního (CLP) režimu a ovládání pohodlí.
Po 15 minutách se pumpa vrátí do předchozího 
nastavení – indikátory pohodlí blikají + série 
tónů. Pro prodloužení o 5 minut: stiskněte 
kterékoliv tlačítko pohodlí.
Maximální doba trvání je 30 minut.

Indikátor výpadku proudu
Rozsvítí se a zazní zvukový alarm, pokud bude 
zjištěno selhání napájení a není k dispozici 
baterie. Alarm trvá, dokud nebude obnoveno 
napájení nebo dokud nebude pumpa vypnuta.
Odpojte sadu trubic od pumpy a přepněte 
matraci do přepravního režimu.
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