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De Quattro Plus is een systeem dat het bestaande matras vervangt.
Leg het Quattro Plus matras op een leeg bed met de tekst “Foot End” aan de
bovenkant aan het voeteneinde.
Bevestig het matras met de riemen aan het bed om te voorkomen dat het
matras losschuift van het bed.
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.
Sluit de luchtslang aan op de pomp. Plaats het zwarte streepje op de aansluiting
van de luchtslang tegenover het zwarte streepje op de pompaansluiting en druk
deze vast. Draai de slangaansluiting met de klok mee vast tot de groene stip in
het gaatje verschijnt. Controleer of de luchtslangen niet geknikt zijn.
Steek de plug van het netsnoer in de linkerkant van de pomp en steek de
stekker in het stopcontact. Leid het netsnoer door de kabelgoot aan de zijkant
van het matras zodat hij niet op de grond komt te hangen.
Schakel het systeem in door de schakelaar op de AAN- stand te zetten.
Op het display verschijnt eerst OPSTARTEN en daarna AUT. INSTELLING
terwijl het matras zich vult (dit duurt ongeveer 15 minuten).
Als het systeem gevuld is start de pomp automatisch in de dynamische stand
met medium comfort.
Maak het bed op maar stop het onderlaken niet te strak in. Stevig ingestopte
lakens verminderen de werking van het matras.
Bij reanimatie kan het matras snel ontlucht worden door de CPR draaiknop aan
de zijkant van het matras open te draaien. Let op dat de draaiknop weer
gesloten is als het matras opnieuw ingezet wordt en de CPR altijd bereikbaar is.
Met de transportstand kan het matras bij transport (of een stroomstoring) op
druk gehouden worden. Druk op de knop MAX (1). Wacht tot het matras
volledig gevuld is en draai dan de luchtslang, die in de zijkant van de pomp zit,
tegen de klok in (2) en haal hem eruit (3). De lucht
blijft nu in het matras. Haal de stekker uit het
stopcontact en het bed is klaar voor transport.
LET OP: sluit na transport de luchtslang weer aan,
stop de stekker in het stopcontact en zet de pomp
weer aan. Anders loopt het matras langzaam leeg.
REINIGEN UITSLUITEND MET WATER EN EEN OPLOSSING VAN ZACHTE ZEEP

THERAPIE STAND

De Quattro Plus heeft een dynamische stand ( 1- in 4 cyclus), en statische stand (constante lage
druk). Door de knop THERAPY MODE ingedrukt te houden kan er tussen beide standen gewisseld
worden. De pomp start automatisch in de dynamische stand.

COMFORTREGELING

Het comfort van het matras kan veranderd worden door middel van de op- of neergaande pijltjes.
(zacht/ medium/ hard/ zitmodus). 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. 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.
Door de MUTE knop ingedrukt te houden wordt de toetsvergrendeling ongedaan gemaakt en verdwijnt
‘L’ uit het display.

MAX. VULLING

Door de knop MAX. INFLATE in te drukken vult het matras zich maximaal gedurende 15 minuten. Op
het display verschijnt EVEN WACHTEN gevolgd door KLAAR en een alarm van 5 seconden als het
matras geheel gevuld is. Om terug te keren naar de vorige functie drukt u nog een keer op de knop
MAX. INFLATE. Na 15 minuten gaat het systeem automatisch terug naar de ingestelde therapie stand.
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

-

Lage druk

Cyclusstoring

De stroom is uitgevallen
De stekker is uit het stopcontact getrokken
De pomp is uitgeschakeld
Het matras is niet goed op de pomp aangesloten
Het CPR- ventiel is niet goed gesloten
De luchtslangen zijn geknikt
De onderlinge celverbindingen zijn niet correct of er zitten gaatjes in de
cellen*
- 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.

