
 
 

Sofies AS ▪ Karoline Kristiansensvei 4, 0661 Oslo  

Tlf: +47 67111080 ▪ Fax: +47 67111081▪  post@sofies.no ▪ www.sofies.no 

 

 

 

Bruksanvisning RobinAir og ToppAir 

Fastheten i madrassen reguleres via håndpanelet til pumpen. Ved innstilling må brukeren ligge på 

madrassen (se til at luftkammeret har litt luft i seg før brukeren legges på madrassen). For å aktivere 

pumpen så trykk en knapp, trykket i madrassen vil komme opp i displayet.  

 

Displayet går i intervallene 5-10-15 osv. Vi gjør oppmerksom på at variasjon i tallet som vises på 

håndpanelet kan oppstå ved forandring av posisjon, endret vekt på madrassen eller endret temperatur (det 

er ikke gått mer luft inn/ut av madrassen, det er kun tallet i displayet som kan variere ut ifra 

trykkforandringen). 

  

MEM-knappen (memoroy) 

MEM-knappen memorerer et trykk. Ved å trykk på MEM så stiller madrassen automatisk madrassen tilbake 

til et memorert trykk. MEM-knappen kan dermed gjøre det lettere for både pleiepersonell og bruker å 

tilbakestille madrassen etter justeringer. Det er opp til hver enkelt om man ønsker å bruke MEM.  

 

Slik stiller man inn MEM : 

Når man pumper opp madrassen og kommer til et trykk man er fornøyd med, trykker man på MEM-

knappen i 3 sekunder til «MEMORY» i displayet blinker. Pumpen vil da slutte å jobbe, og tallet er nå 

memorert. Samme prosess kan gjøres når man slipper ut luft av madrassen. Nå kan trykket varieres etter 

behov, og man kan enkelt komme tilbake til forhåndsinnstilt trykk/fasthet ved å trykke på MEM. 

 

Veiledning for innstilling av MEM:  

 Pump opp til et fast underlag mens bruker ligger på madrassen. 

 Legg hånden under bruker med håndflaten vendt opp, i overgangen mellom korsrygg og setet. 

 

 

 

- For fastere underlag: trykk ▲ (Pumpa stopper på maks 60) 

- For å stoppe pumpen: Trykk på den samme piltasten igjen 

- For mykere underlag: trykk▼ 

- For å stoppe pumpen: Trykk på den samme piltasten igjen 

- For å memorere et trykk: Trykk MEM 
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 Slipp ut luft av madrassen til hulrommet mellom korsrygg og madrass flates ut (hånden blir presset 

ned i madrassen). Man har da fordelt vekt på størst mulig flate, som gir et gjennomsnittlig lavere 

trykk mot beinfremspring. 

 Når man har kommet fram til en ønsket fasthet som kan skal memorere så still inn MEM ved å følge 

beskrivelsen over.  

 

Veiledende skjema etter brukers vekt for innstilling av madrass:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuell tilpasning av madrassen:  

Trykket som er foreslått i tabellen er kun veiledende. Det vil alltid være viktig å ta hensyn til individuelle 

behov og komfort. Det er flere faktorer som spiller inn på en optimal fasthetsgrad, avhengig av 

kroppsfasong, vekt, smerter o.a. Hvis brukeren ligger mye i sengen kan det være en fordel å regulere 

trykket fra tid til annen. 

 

Forflytning:  

Dess høyere tall på håndpanelet, jo fastere er underlaget. Det er derfor hensiktsmessig å innstille på et 

høyt tall ved forflytning eller stell, hvor maksimalt trykk e 60.  

 

Tips! 

 Man kan koble fra pumpen uten at luften går ut av madrassen. For å tømme luftkammeret for luft så 

bruk en blyant eller lignende og trykke ned tilbakeslagsventilen inne i ventilen på pumpeslangen. 

 Pass på at slangen ikke ligger i klem ved bruk, dette kan påvirke lufttilførselen og ødelegge 

madrassen over tid. 

 Pass på at koblingen til pumpen sitter godt. 

 

 

Vekt: 

 

Veiledende trykk:  

30-40 kg 5 

40-50 kg 10 

50-60 kg 15 

60-70 kg 20 

70-80 kg 25 

 

Vekt: 

 

Veiledende trykk: 

80-90 kg 30 

90-100 kg 35 

100-110 kg 40 

110-120+ kg 45 

Forflytning/stell 45+ 
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