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Ventil til oppumpning
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ROHO® Hybrid Select pude—Quick guide

BEMÆRK: Se brugervejledningen for komplet vejledning.

Fjern betrækket, og lås ISOFLO® op

Sørg for, at ISOFLO er låst op. Se afsnittet ”ISOFLO Memory 
Control” i brugervejledningen.

Bemærk: Når ISOFLO er låst op, strømmer luften frit gennem 
alle luftcellerne. Du kan ikke pumpe puden op, medmindre 
ISOFLO er låst op.

Åbn ventilen. 

Bemærk: Drej mindst én fuld 
omdrejning for at åbne. Ventilen 
drejer frit, når den er åben. Du kan 
bruge håndpumpens mundstykke 
til at åbne ventilen.
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ISOFLO Memory Control

Lynkoblinger

Lås op
GRØN KNAP

Åbn Luk

Brug en stabil overflade, f.eks. et bord, til at lyne betrækket op 
og åbne det. Vend produktet om, og sørg for, at lynkoblingerne 
er sikkert forbundet til ISOFLO. 

Bemærk: Ved montering af lynkoblingerne: Slangerne kan 
fastgøres i vilkårlig rækkefølge. 

Lad luft slippe ud af ventilen. 
Lyt efter (eller hold en hånd 
foran ventilen) for at se, om 
luftstrømmen er stoppet.

Atmosfærisk oppumpning

Pump med håndpumpen, indtil 
alle luftcellerne føles faste. 

Bemærk: Alle luftceller pumpes 
op på samme tid.

Fjern håndpumpen,  
og luk IKKE ventilen. 

Luk ventilen helt. Puden er nu 
pumpet op til atmosfærisk tryk.

Bemærk: Sørg for, at der ikke er 
vægt på luftpuden, før du starter. 
Hvis personen sidder på puden, 
skal vedkommende forflyttes, 
før du begynder.
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Korrekt oppumpning

Det føles JÆVNT, hvor luftcellerne møder skummet. Der er 
ingen buler eller kanter af overlappende luftceller og skum.

Sådan gør du: Udfør en nedsænkningskontrol som 
vist nedenfor.

Overgangskontrol

HYBRIDSELECTQUICKGUIDEDK211206

Placer en hånd under personen, hvor luftcellerne møder skumgummiunderdelen (vist med den ovale form), og mærk overgangen fra luftpude til skum. Følg vejledningen nedenfor.

Med halebensluftpuden: 
Placer en hånd under de 
laveste knoglefremspring 
(sædeknoglerne), og sørg for, 
at der er mindst 1,5 cm luft. 
Tilfør eller fjern om nødvendigt 
en smule luft. Gentag, indtil 
luftcellerne er pumpet korrekt op.

Uden halebensluftpuden (option): 
Placer en hånd under de laveste 
knoglefremspring (sædeknoglerne), 
og kontrollér, at de ikke er i kontakt 
med skummet. Tilfør eller fjern om 
nødvendigt en smule luft. Gentag, 
indtil luftcellerne er pumpet 
korrekt op.

Korrekt oppumpning
(med halebensluftpuden)

For lidt pumpet
(med halebensluftpuden)

For meget luft i cellerne

Det føles som en bule eller en kant af luftceller, der ligger oven 
på skummet. Luftcellerne er for høje. 

Sådan gør du: Luk lidt luft ud, og kontrollér igen. Gentag efter 
behov, indtil luftcellerne er pumpet korrekt op. Udfør derefter 
en nedsænkningskontrol som vist nedenfor.

For lidt luft i cellerne

Det føles som en bule eller en kant af skum. Luftcellerne er 
ikke i samme højde som skummet.

Sådan gør du: Tilfør lidt luft, og kontrollér igen. Gentag efter 
behov, indtil luftcellerne er pumpet korrekt op. Udfør derefter 
en nedsænkningskontrol som vist nedenfor.

Nedsænkningskontrol

Når luftcellerne er pumpet korrekt op for at sikre en jævn overgang fra luftceller til skum, skal du kontrollere, at der er tilstrækkelig luft (eller plads) under sædeknoglerne.

Korrekt oppumpning
(uden halebensluftpuden)

For lidt pumpet
(uden halebensluftpuden)

ROHO® Hybrid Select pude—Quick guide

BEMÆRK: Se brugervejledningen for komplet vejledning.
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