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Schema elettrico
Circuit diagram
Schéma électrique
Stromlaufplan
Esquema eléctrico
Esquema elétrico
Ηλεκτρικό διάγραμμα
Schemat elektryczny
Elektromos kapcsolási rajz
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Utasítások
A BUBORÉKOS MATRAC két részből áll: a matrac és a pumpa.  A pumpát kis méretű kompresszort 
használ, a csendes és magas energetikai értékű hatékonyság biztosításához.  Az ellenőrzőpanelt könnyen 
lehet használni.  A matrac enyhíti a nyomást a váltakozó leeresztés és felfújás sorrendjében, 6 perces 
mért idő alatt.  Széles körben ismert, hogy a csontdudor állandó nyomása a bőrsérülések fő oka.   Az 
egység folyamatos mozgása csökkenti az állandó nyomású területeket és növeli a keringést.

Használat
1. Helyezze a matracot az ágykeretre a rugalmas tömlő kimenettel a szerkezet lábánál.
2. A beépített horgokkal akassza a pumpát az ágy végére vagy helyezze egy egyenes és sima területre.
3. Csatlakoztassa a matrac levegőtömlőjét a pumpába.
4. Csatlakoztassa a pumpát egy fali aljzathoz. Ellenőrizze, hogy az ellátó csövek esetleges veszélyektől
távol legyenek.
5. Nyomja meg a pumpa ellenőrző paneljén a bekapcsoló gombot. A pumpa elkezdi felfújni a matracot.
6. A felfújás után szabályozza a matracot a pumpa kezelőgombjával.

Figyelem
1. Ne dohányozzon a matrac közelében.
2. Tartsa a pumpát hőforrásoktól távol.
3. Robbanásveszély, ha gyúlékony érzéstelenítők közelében használja.

Termék jellemzők
Méretek
MATRAC (hosszúság x szélesség x magasság) 200cm×90cm×7cm 
Csappantyú kiterjesztése 50cm mindkét oldalon 
PUMPA (hosszúság x szélesség x magasság) 25cm×12cm×10cm 
A TERMÉK SÚLYA
MATRAC SÚLYA 2.3kg
PUMPA SÚLYA 1.4kg
HOZAM
BETEG MAXIMÁLIS SÚLYA 135kg
ELEKTROMOS JELLEMZŐK
ELLÁTÁS MŰKÖDÉS KÖZBEN
OLVADÓBIZTOSÍTÉK:
KÖRNYEZETI FELTÉTELEK
MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK
Környezeti hőmérséklet 10°C - 40°C (50°F - 104°F)
Relatív páratartalom 10% - 75%
TÁROLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
Szobahőmérséklet -18°C - +43°C (0°F - 110°F)
Relatív páratartalom 10% - 95%

MAGYAR

       
    

~ 220V 50Hz, 0.1A MAX
T1A 250V

4. Cserélje ki az olvadóbiztosítékot a leírtak szerint: T1A
250V. Áramellátás: ~ 220V 50Hz, 0.1A
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Tisztítási utasítások
Matrac
Rendszeresen tisztítsa meg a matracot semleges tisztítószerrel vagy alkohollal. Melegítés vagy gőzzel 
történő sterilizáció nem alkalmazható.

Szivattyú
Rendszeresen tisztítsa meg a szivattyút semleges tisztítószerrel vagy alkohollal. 
Ne nyissa ki a szivattyú házat - elektromos áramütés veszélye
Ne nedvesítse be a szivattyút és ne merítse azt semmilyen folyadékba

Száraz, hűvös helyen 
tárolandó

Napfénytől védve 
tárolandó És °C között tárolandó

RAEE szerinti 
ártalmatlanítás Gyártó Páratartalom 

határérték

Kövesse a használati 
utasításokat BF típusú alkalmazott rész

Olvassa 
el a használati 
utasításokat

Termékkód Tételszám Sorozatszám

Figyelem:  
Figyelmesen olvassa
el és kövesse a 
használati utasításokat 
(figyelmeztetéseket)

A 2017/745/EU rendelet-
nek megfelelő orvostech-
nikai eszköz

Orvostechnikai 
eszköz

II. osztályú felszerelés
Meghatalmazott  
képviselő az Európai 
Közösségben

Gyártás dátuma

magiaroáltal importált

Ártalmatlanítás: Tilos a terméket a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. 
A felhasználóknak gondoskodniuk kell a selejtezésre váró készülékek ártalmatlanításáról az 
elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyeken történő leadással.

GIMA JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
A 12 hónapos Gima B2B standard jótállás érvényes.




