
1. Zorg ervoor dat het bedframe vrij is van bestaande matrassen en voorwerpen 

die het systeem zouden kunnen beschadigen. De Fusion kan zowel met als 

zonder pomp gebruikt worden. In deze handleiding zal het gebruik met pomp 

verder worden toegelicht. 

 De Fusion is een systeem dat het bestaande matras vervangt. 

2. Leg het Fusion matras op het bed met de tekst “Foot End” aan de 

 bovenkant aan het voeteneinde. 

3. Stel de ophangbeugels van de pomp in en hang hem aan het voeteneinde van 

het bed. Om de beugels in te stellen drukt u de beugels in en draait ze op de 

gewenste positie. Als u de beugels hierna loslaat zijn ze vergrendeld. 

4. De luchtslang bevindt zich aan het voeteneinde van het 

matras. Klik de luchtslang op de aansluiting op de pomp. 

Controleer of de slang goed is vastgeklikt, anders kan  

er een lek ontstaan. 

5. Steek de plug van het netsnoer in de linkerkant van de pomp en steek de 

stekker in het stopcontact. Zorg ervoor dat het netsnoer en de slangen niet in 

het bedframe vast komen te zitten. 

6. Schakel het systeem in door de schakelaar op de AAN- stand te zetten. 

7. Op het display verschijnt eerst OPSTARTEN en daarna AUT. INSTELLING 

terwijl het matras zich vult (dit duurt ongeveer 2 minuten). NB: Indien er NIET 

GEIJKT of SERVICE OP op het scherm verschijnt, zal het systeem gewoon 

functioneren maar dient het systeem wel gecontroleerd worden. 

8. Vul het systeem eerst gedeeltelijk voordat u de patiënt op het matras legt.  

Als de patiënt al op het matras lag omdat het matras zonder pomp werd 

gebruikt, kan de patiënt gewoon blijven liggen terwijl het matras zich vult.  

9. Als het systeem gevuld is start de pomp automatisch in de dynamische stand.  

10. Bij reanimatie kan het matras snel ontlucht worden door de knop op de 

aansluiting van de luchtslang in te drukken en de slang weg te trekken. Let op 

dat de knop weer goed is aangesloten als het matras opnieuw ingezet wordt. 
 

 

 

 

 

 

 COMFORTREGELING 
Het comfort van het matras kan veranderd worden door middel van de op- of 
neergaande pijltjes. (zacht/ medium/ hard). De pomp start automatisch in stand 
medium. 
 

ALARM/ TOETSVERGRENDELING 
Een alarmmelding kan verwijderd worden door de MUTE knop in te drukken. 
Indien de MUTE knop ingedrukt wordt na een stroomstoring of uitschakeling van 
de pomp zijn de ingestelde functies verwijderd. De pomp start dan weer 
automatisch in de dynamische stand met medium comfort.  
NB: als de pomp binnen 12 seconden weer wordt aangezet en er niet op de 
MUTE knop is gedrukt, keert het systeem terug naar de laatst ingestelde therapie 
stand.  
 

De pomp wordt automatisch 2 minuten na de laatste handeling vergrendeld.   
De toetsvergrendeling kan ongedaan gemaakt worden door de MUTE knop 
ingedrukt te houden tot de pomp piept.  
 
 
Een foutmelding kan ongedaan gemaakt worden door de ALARM knop in te 
drukken. Indien de foutmelding hierna niet verdwijnt, zoek dan naar de mogelijke 
oorzaak of  
*neem contact op met Doove Care Groep. 
 

FOUTMELDING MOGELIJKE OORZAAK 

Stroomstoring - De stroom is uitgevallen 
- De stekker is uit het stopcontact getrokken 
- De pomp is uitgeschakeld 

Lage druk - Het matras is niet goed op de pomp aangesloten 
- De luchtslangen zijn geknikt 
- De onderlinge celverbindingen zijn niet correct of er zitten 

gaatjes in de cellen*  

Cyclusstoring - De automatische sequentiële cyclus is tot stilstand 
gekomen. Schakel de pomp uit, druk op MUTE en zet het 
systeem weer aan. Neem contact op met Doove Care 
Groep als de foutmelding zich herhaalt. 

 

GEBRUIKSAANWIJZING FUSION 
 

REINIGEN UITSLUITEND MET WATER EN EEN OPLOSSING VAN ZACHTE ZEEP 
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