
Funktion vid strömavbrott (madrassystem Carital®)

Nedan beskrivs bruksanvisningen för madrassystemet och instruktioner för situationer 
där användningsmiljön drabbas av strömavbrott eller höjd risk av strömavbrott.

1) Före strömavbrottet:
• Under normala förhållanden ska styrapparaten för madrassystemet alltid vara in-

kopplad till nätspänningen så att det interna batteriet är så fullt laddat som möjligt 
vid det eventuella strömbrottet. Det tar cirka 12 timmar att ladda batteriet från 
tomt till helt fullt.

• Bered dig så långt möjligt på att använda reservströmkällor för att stöda användnin-
gsmiljöns funktion.

För att bibehålla batteriets prestation, anslut styrapparaten till 
nätström kontinuerligt i 12 timmar minst var tredje (3) månad.

2) Under strömavbrottet:
• Vid nätspänningens avbrott ska madrassystemet övergå till batteridriven funktion i 

enlighet med avsnitt "Styrapparatens batteridrift". Styrning av luftceller fortsätter 
normalt enligt den utvalda funktionen tills batteriladdningen sjunker väldigt lågt 
i enlighet med avsnitt "Batteriets laddning sjunker". Ett fulladdat internt batteri 
räcker minst 30 minuter under normala förhållanden för kontinuerlig pumpning av 
cellsystemet.

• Om strömavbrottet pågår längre än styrapparatens batteriladdning, stänger styrap-
paraten av sig i enlighet med avsnitt "Batteriets laddning sjunker". När styrapparaten 
stänger av sig, trycket styrd av madrassystemet stannar kvar i det slutna luftsyste-
mets celler. 

• Lossa inte luftslangens Sixtube-anslutning från styrapparaten, eftersom det tömmer 
luftcellerna.

Om luftslangarnas Sixtube-anslutning lossas från styrapparaten, 
töms cellsystemet.

3) Efter strömavbrottet:
• Om madrassystemets batteriladdning har varit tillräcklig under strömavbrottet när 

nätspänningen återställs, styrapparaten ska fortsätta att fungera normalt utan andra 
åtgärder.

• Om styrningsapparaten har stängt av sig eftersom batteriladdning har sjunkit ner 
(se "Batteriets laddning sjunker), ska den startas om i enlighet med avsnitt "Start 
av styrapparat och inställning i Normal-funktion" efter nätspänningen har återställts 
och inställas i den önskade funktionen.

• Både ovannämnda fall ska man säkerställa att styrningsapparaten är ansluten till 
nätspänningen kontinuerligt i 12 timmar för att ladda batteriet fullt.
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