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Opsætning af madras og pumpe

1 Læg madrassen direkte på sengebun

den, så luftslangerne hænger ud ved 

fodenden.

2 Hæng pumpen på sengegavlen ved 

hjælp af monteringsbeslagene på 

pumpens bagside. Pumpen kan også 

stilles på gulvet.

3 Tilslut de tre luftslanger fra madrassen 

til en tilfældig indgang i quick relea

se koblingen, som sidder på siden af 

pumpen.  

Når luftslangerne er sat korrekt i kob

lingen, lyder der en kliklyd. Når luft

slangerne skal ud af koblingen, presses 

metalfladen ind, så luftslangen løsnes.

4 Kontrollér, at luftslangerne er mon

teret rigtigt ved at trække forsigtigt i 

dem. Sørg for, at luftslangerne ikke er 

snoede eller gemt under madras eller 

betræk. 

5 Sæt stikket i stikkontakten. Tænd for 

pumpen på vippekontakten ON/OFF 

på pumpens venstre side.

6 Når pumpen kører, pumpes madrassen 

op. De forskellige funktioner er inakti

ve, indtil madrassen er fyldt helt op.

7 Det tager 10 minutter at fylde ma

drassen med luft. Vælg derefter den 

ønskede funktion. 

8 Anbring brugeren på madrassen og 

løft sengehesten op.

Funktionsindstilling (Se figur 1) 
Tryk her for at veksle mellem Autofirm og 
Vekseltryk.

Autofirm-funktion (00000)  
Autofirmfunktionen bruges til pleje i sen
gen. Funktionen fylder madrassen med den 
maksimale mængde luft, hvilket letter pleje 
og forflytning. Trykket slås automatisk fra 
efter 20 minutter.

Vekseltryk-funktion (00°00°0)  
Hver tredje celle i madrassen tømmes eller 
fyldes på skift, når Vekseltryk er valgt. Justér 
trykket, så det passer til brugeren ved at 
trykke på plus eller minusknappen.

Komfortindstilling (figur 2) 
Komforten på madrassen kan gøres hårdere 
med tryk på + og blødere med tryk på .

Alarm (figur 3)  
Afbrydes strømmen, mens pumpen er 
tændt, lyder alarmen. Tryk på alarmknappen 

 (figur 6) for at slå lyden fra.
Falder trykket i madrassen, mens pumpen 
kører, vil alarmen også lyse og blinke.

Låse-funktion (figur 4) 
Låsefunktionen låser tre sekunder efter, at 
der sidst er blevet trykket på én af kontrol
panelets knapper. Låsefunktionen låses op 
ved tryk på  (figur 4) i fem sekunder, eller 
indtil lyset ved knappen slukker.

Sidde-funktion (figur 5)
Pumpen har en siddefunktion , som er 
beregnet til fx lunge og hjertesyge, som 
sidder meget op i sengen. Funktionen akti
veres ved tryk på SITTING. Pumpen øger nu 
trykket. Husk at deaktivere funktionen, når 
brugeren skal ned og ligge. 

ALARM-Mute-knappen (figur 6) 
Tryk på , hvis lyden skal slås fra, så det kun 
er dioden, der indikerer alarm. 

Ved driftsforstyrrelser
Kontrollér strømstik, luftslanger og celler. 
Scan QRkoden og få adgang til mere hjælp 
ved driftsforstyrrelser. Eller kontakt depotet/
Cobi Rehabs serviceteknikere.

I tilfælde af hjertestop/CPR
Madrassen skal være flad, hvis der skal gives 
hjertemassage. Hurtig tømning af madrassen 
sker ved at trække luftslangerne ud af quick 
release koblingen. Start hjertemassagen, 
allerede mens madrassen tømmes. 

Rengøring af Cobi Hybrid
Til daglig rengøring  af madrassen bruges 
vand, et desinfektions og/eller et mildt 
rengøringsmiddel samt en ren og tør klud.
Madrassen skal være helt tør før brug.

Tør strømkablet, luftslangerne og pumpens 
overflade af med en fugtig klud med vand 
og et desinfektions og/eller et mildt rengø
ringsmiddel. Tør efter med en ren, tør klud.

Betrækket kan maskinvaskes ved 95° C.

Betrækket kan tørretumbles ved lav varme. 
Betrækket skal være helt tørt, før det læg
ges på madrassen igen.

Betrækket må ikke tørres i tørreskab eller 
stryges.
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Cobi Hybrid
– en kombinationsmadras
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