
Belangrĳk
• Bĳ verplaatsing van het bed kan de koppeling van het matras losgehaald

worden van de pomp en afgesloten worden door de afsluitdeksel waardoor er
geen lucht uit het matras loopt. Het matras wordt dan sta�sch. (zie fig 1)

• Druk bĳ reanima�e de CPR-knop in van de pomp of haal het label los.
Hierdoor loopt het matras in enkele seconden leeg.

• Wanneer de knop ‘zorgstand’ ingeschakeld wordt (na ontgrendelen)
dan wordt het matras op de maximale sta�sche stand gebracht.
Na 30 minuten gaat het matras automa�sch terug naar de laatst
ingeschakelde stand.

Gebruiksaanwĳzing OpiCell 4 PRO

Matras installeren
1. Plaats het matras op de la�enbodem met de luchtslangen

riching het voeteneind.
2. Fixeer het matras aan de beweegbare onderdelen van de la�enbodem

door middel van de fixa�ebanden aan de onderkant van het matras. (fig. 1)
3. Controleer of de CPR aan het einde van de slang goed aangesloten is.
4. Leg de rode zak onder het matras en stop na gebruik van het matras in

de bĳgeleverde rode zak.
Vergeet niet de fixa�ebanden los te maken na gebruik!

Pomp opstarten
1. Sluit de CPR aan op de pomp en zet de aan-/uitschakelaar op 1 (aan).
2. Er wordt lucht in het matras gepompt.

Als het matras opgepompt is dan brandt het lampje linksboven met het ‘vinkje’.
Dit is globlaal na 15 minuten.

3. Als het lampje brandt dan kan het systeem in gebruik genomen worden.
4. Het duurt ongeveer 15 minuten voordat het systeem volledig aangepast is aan

de patënt (dit gebeurt volledig automa�sch).
5. Als het automa�sch instellen gereed is dan is het systeem klaar voor gebruik.
6. Controleer na 30 à 45 min of de ruimte tussen de matrasbodem en de stuit 2 à 3

vingers is, stel anders de pomp bij.
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Fig 1
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Deaan/uit-schakelaarbevindt zich aan de rechterkantvan de pomp.drukde
aan/uit schakelaar in omde pomp te starten of te stoppen

Hetopblazenvanhetmatrasduurt ongeveer15minuten.Wanneerhet lampje 'gereed'
brandt is hetmatras klaar voor gebruik.

Comfortmodus
Er zijn 6 comfort instellingenbeschikbaar, de ervaring van de eindgebruiker wordt beïnvloed door
de gekozen comfort instelling.

Ontgrendelen
Het bedieningpaneel kan worden vergrendeld om te voorkomen dat de instellingen
onbedoeld veranderd worden. Om de pomp te ontgrendelen druk de knop 5 seconden in.

Alarm
Alshetalarmafgaatdruktuopdezeknopomhetgeluid tedempenen tekunnen resetten.
Ditpictogramgaatbrandenalsdedruk inhetmatraste laag is '' ''.Controleer of de
CPRopenstaatofdater sprake is vaneventuele lekkage.
Hetnaastgelegen lampje gaatbrandenbĳstroomuitval. Controleerdestroomaanslui�ng.

Cyclus�jd
Hier kan de cyclus�jd van het alterneren worden ingesteld aan de wensen van de gebruiker.

Verzorgende stand
Wanneer het lampje '' Verzorgende stand"brandt staat het systeem in verzorgende
standvoormaximaal 30minuten.Deze zal automatisch na 30minuten terug gaan naar de
vorige instelling.
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Statischemodus
Drukdezeknop inomhetmatras in statischemodustezetten(laag statisch). Kies
hierna voorhet juiste “Comfort”(knopB).Denkaltĳdaandehandcheck.

Alterneren
Drukdeze knop inomhetmatras te latenoverschakelennaar alterneren.

G

H

F


