
Fjern madrassen fra sengen
(� gur 1).

Læg madrassen tilbage i sengen 
ovenpå Turn All® systemet 
(� gur 3).

Turn All® pumpen (D) placeres på 
sengegavlen i fodenden ved hjælp 
af de to bøjler på bagsiden af 
pumpen (� gur 3).

Sæt slangetilkoblingen (B) 
i pumpen (D)  (� gur 4).

Placer Turn All® systemet (A) på 
sengebunden.

Orienter systemet således at 
slangetilkoblingen (B) er i fodenden 
af sengen (� gur 2).

Fastgør Turn All® systemet til 
sengebunden ved hjælp af 
stropperne (C) på overtrækket 
(� gur 2).
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Installation af Turn All® systemet på sengen

Figur 4
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Tilslut netledningen til pumpen 
(� gur 1).

Tilslut netledningen til lysnettet.

Tænd pumpen på “POWER” 
knappen (D) (� gur 2).

Indstil timeren “G” med knapperne 
“+” og “-”.

Tallet i timeren “G” angiver hvor 
mange timer systemet skal køre 
automatisk.

Figur 1

Indstilling og start af Turn All® systemet
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Turn All® systemet kører nu auto-
matisk. Den ene side af madrassen 
løftes nu i 30/60/90 minutter (1C 
System 90 minutter), derefter ligges 
der vandret i 5 minutter i overgangs-
fasen, derefter løftes den anden side 
i 30/60/90 minutter (1C System 90 
minutter), derefter ligges der vandret 
i 5 minutter i overgangsfasen. 

Figur 2
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Timer vindue, viser det 
antal timer systemet 
kører automatisk.

“+” og “-” knapperne
bruges til at indstille

hvor mange timer 
systemet skal køre

automatisk. 

POWER 
Tænder / Slukker

for systemet.

+ -

Denne sekvens gentages i det an-
tal timer der er indstillet i timeren 
“G”, hvorefter der returneres til at 
ligge vandret. Se illustration side 5 
i brugsanvisningen.

VIGTIGT. Når systemet ikke er 
i brug efter automatisk kørsel, 
slukkes systemet på POWER 
knappen (D), og derefter på 
stikkontaktentil lysnettet.
Slangetilkoblingen (B) frakobles 
pumpen (C) (� gur 3).
Dækslet (E) må IKKE monteres 
på slangetilkoblingen (B) (� gur 4).

Figur 4
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Vælg vende cyclus
Kun 3C system
30/60 minutter ved kritiske patienter 

90 minutter ved forebyggende pleje.

LED, lyser når
systemet er tændt.



Ønskes Turn All® systemet anvendt 
til et statisk løft som en skråpude, 
vendes slangetilkoblingen (B) i hen-
hold til den side som ønskes løftet.

Slangetilkoblingen (B) er markeret 
med bogstaverne “R” for højre 
og “L” for venstre.

Pumpen startes og der pumpes til den 
ønskede løftehøjde er nået 
(� gur 3). 

Derefter afkobles slangetilkoblingen (B) fra 
pumpen (C) (� gur 4), og pumpen slukkes.

Figur 1

Brug af Turn All® systemet til statisk løft
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Figur 1 Løft højre side Løft venstre sideFigur 2
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Ønskes løftet startet i højre side af 
sengen, set fra fodenden, vendes 
slangetilkoblingen med bogstavet “R” 
mod teksten “Start side” på pumpen, 
som vist på (� gur 1).

C C

Slangetilkoblingen (B)  lukkes nu med dækslet (E) 
(� gur 5).

Turn All® systemet vil nu blive i denne position (� gur 3) 
indtil dækslet (E) fjernes igen og luften derved 
automatisk løber ud af systemet.

Check at luftkamrene er fuldstændigt tømt inden 
du monterer slangetilkoblingen (B) til pumpen (C) igen.

Figur 3 Figur 4
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Ønskes løftet startet i venstre side 
af sengen, set fra fodenden, vendes 
slangetilkoblingen med bogstavet “L” mod 
teksten “Start side” på pumpen, som vist 
på (� gur 2).
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Hvis Turn All® systemet skal have 
rengjort den indre løftemadras (H) 
� gur 1, åbnes lynlåsen i coveret (J)
� gur 1 og overdelen fjernes.

Åbn lynlåsen (L) � gur 1 og træk 
tilkoblingsslangerne (B) � gur 1-2)
gennen åbningen ind i den underste del 
af coveret.

Løsn de 6 tryklåse (K) � gur 3.

Inder madrassen (H) � gur 4, kan nu 
fjernes. Den rengjorte madras monteres 
som vist i omvendt rækkefølge.
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Quick guide 4
Rengøring og disinfektion

Turn All® Cover (det blå overtræk)
Den indre løfte-madras skal afmonteres fra Turn All® 

Cover inden vask.
Turn All® Cover kan vaskes i vaskemaskine v. 95o C. 
og tørretumbles på lav indstilling.

Turn All® Cover kan rengøres i autoklave v. max. 
121o C.

Turn All® Multi Patients-indvendige løftemadras kan 
rengøres med varmt vand og sæbe. Desinfektion 
kan udføres med en passende 
1% klorbaseret opløsning.

Rengøring og disinfektion
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