
Geluidswaarschuwing bij resetten stroomschakelaar
De stroomschakelaar schakelt eenvoudig de hoofdstroom naar de pomp in en uit.

Als de pomp een aanleiding voor een geluidswaarschuwing detecteert, kan deze gedempt en gereset worden door de 
pomp uit te schakelen en weer aan te zetten.

Connector met dubbele functie

Zorg ervoor dat de connector met dubbele functie altijd goed bevestigd is voordat het matras opgeblazen wordt.
Opmerking: Het matras wordt NIET goed opgeblazen als dit niet het geval is.

Zorg ervoor dat de connector met dubbele functie is ontkoppeld om het matras weer in statische modus te zetten.

CPR-label
Het CPR-label dient alleen gebruikt te worden in een klinisch noodgeval.

Dit symbool, indien verlicht (het groene indicatielampje), wordt gebruikt om aan te geven dat het apparaat aan staat of 
klaar is voor gebruik.

Als een patiënt meer druk in de cellen nodig heeft, omdat ze oncomfortabel zijn of voelen dat het ondersteunend 
oppervlak te zacht of te onstabiel is, selecteer dan de hoge instelling (druk 26 mmHg). Dit mag alleen gebruikt worden 
door een klinisch getraind persoon omdat te hoge druk bepaalde aandoeningen verder kan verergeren.

Als een patiënt minder druk in de cellen vereist, omdat ze oncomfortabel of hypergevoelig zijn voor celbeweging of als 
de patiënt nog steeds rood verkleurt, dan moet de lage instelling geselecteerd worden (druk 18 mmHg). Dit mag alleen 
gebruikt worden door een klinisch getraind persoon.

Deze functie wordt gebruikt om de geluidswaarschuwing te dempen. Het led-lampje blijft branden als de 
geluidswaarschuwing eerder gedempt is, maar er nog steeds een fout gedetecteerd wordt. Gebruik de 
stroomschakelaar om geheel te resetten. Als de geluidswaarschuwing herhaaldelijk blijft klinken, samen met een 
oplichtend lampje, dan moet er een monteur gebeld worden.
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K O R T E  H A N D L E I D I N G

Dit is een korte handleiding voor het 
Mercury Advance SMARTcare System
(zie de gebruikershandleiding voor meer 
informatie). Productcode MAT1610079

Instellingen led-modus

Stroom aan/uit
Dynamische/hogere instelling

Opmerking: Zorg er voor (indien beschikbaar) dat alle zekeringsbanden van de bodem van het matras zijn gezekerd aan de BEWEGENDE DELEN van het bedframe.

Lage/comfortabele drukinstelling

Demp geluidswaarschuwing

Geluidswaarschuwingsfout

Dit symbool betekent een “geluidswaarschuwingsfout”.
Zie de achterkant van de probleemoplossingsgids voor het resetten.

Een stap in zorgverlening
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P R O B L E E M  O P L O S S E N

Hoewel Direct Healthcare Services Ltd. zal trachten de exacte specificaties te leveren zoals gedrukt, behouden wij het 
recht om specificaties zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Alle apparatuur en informatie in deze brochure 

dient gebruikt te worden samen met de toepasselijke klinische beoordelings- en verpleegkundige procedures.
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Oplossing
Regeleenheid werkt niet; 
displayverlichting licht niet op

De regeleenheid 
is mogelijk niet 
aangesloten op een 
stroombron of er 
moet een zekering 
vervangen worden.

1. Controleer of de regeleenheid is aangesloten op een stopcontact met het juiste voltage.
2. Controleer of de regeleenheid is ingeschakeld. Zet de eenheid uit en trek de stekker eruit voor het herstarten.
3.  Controleer de netstekkerzekering (5 amp) en controleer dan de zekeringen van de regeleenheid (1 amp) - 

zekeringen kunnen worden losgemaakt door met een schroevendraaier te drukken en te draaien.
 Probeer de regeleenheid niet te openen. Het openen van de eenheid kan leiden tot persoonlijk letsel of 
schade aan de apparatuur.
 Zorg ervoor dat de zekeringen vervangen worden in overeenstemming met lokale voorschriften.

Waarschuwing led C 
+ geluidswaarschuwing

Stroomuitval/anders
Zie hierboven, plus:

1. Controleer of de regeleenheid is aangesloten op een stopcontact met het juiste voltage.
2.  Controleer of de regeleenheid is ingeschakeld. Zet de eenheid uit en trek de stekker eruit voor het herstarten.
3.  Controleer de netstekkerzekering (5 amp) en controleer dan de zekeringen van de regeleenheid (1 amp) - 

zekeringen kunnen worden losgemaakt door met een schroevendraaier te drukken en te draaien.
 Probeer de regeleenheid niet te openen. Het openen van de eenheid kan leiden tot persoonlijk letsel of 
schade aan de apparatuur.

  Zorg ervoor dat de zekeringen vervangen worden in overeenstemming met lokale voorschriften.
Waarschuwing led B 
+ geluidswaarschuwing

Druk te laag 1. Reset de waarschuwing - zet de stroom uit en druk op de muteknop voor de geluidswaarschuwing.
2.  Controleer of de connector voor de dubbele functie goed aangesloten is op de regeleenheid (te vinden aan 

de linkerkant van de regeleenheidbehuizing). Controleer alle luchtslangen aan de binnenkant van het matras 
- deze dienen allemaal stevig gemonteerd te zijn. Controleer of alle luchtcellen goed zijn aangesloten op de 
verbindingspijp.

3. Controleer alle cellen, pijpen en slangen op luchtlekkage.
4. Controleer of het luchtfilterdeksel goed is bevestigd en dat het luchtfilter schoon is.
5. Zet de stroom aan.

Waarschuwing led B+C 
+ geluidswaarschuwing

Druk te laag / Kink 
in luchtpijp

1.  Controleer of de blauwe externe navelpijp tussen het matras en de connector met dubbele aansluiting geen 
kinken vertoont, gedraaid of beschadigd is en dat het CPR-label goed is bevestigd.

2. Controleer alle luchtslangen aan de binnenkant van het matras - deze dienen allemaal stevig gemonteerd te zijn.
3. Controleer of alle luchtcellen goed zijn aangesloten op de verbindende luchtpijp.

Waarschuwing led A 
+ geluidswaarschuwing

Druk te hoog 1. Reset de waarschuwing - zet de stroom uit en druk op de geluidswaarschuwingsknop.
2. Ontkoppel de luchtslangen om de druk te verlagen en sluit deze weer aan zodra de druk is verlaagd.
3. Controleer op kronkels in de luchtslangen tussen het matras en de regeleenheid.

Waarschuwing led A+B 
+ geluidswaarschuwing

Fout wisselmodus 
(geen wisseling)

1. Reset de waarschuwing - zet de stroom uit en druk op de muteknop voor de geluidswaarschuwing.
2.  Ontkoppel de luchtslangen om de druk te verlagen en sluit deze weer aan zodra de druk is verlaagd.

Waarschuwing led A,B+C 
+ geluidswaarschuwing

Initialisatiefout 1. Druk op de muteknop voor de geluidswaarschuwing om de geluidswaarschuwing te dempen.
2.  Controleer alle luchtslangen aan de binnenkant van het matras - deze dienen allemaal stevig gemonteerd te 

zijn. Controleer of alle luchtcellen goed zijn aangesloten op de verbindende luchtpijp.
3.  Controleer of de connector voor de dubbele functie goed aangesloten is op de regeleenheid (te vinden aan de 

linkerkant van de regeleenheidbehuizing).

PROBLEEM- OPLOSSEN 
Waarschuwing/fout Oorzaak
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