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QDC-303 (GIMA 28564)

P4000IIE (B) (GIMA 28565) 

QDC-303+P4000IIE (B) (GIMA 28566)

Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory Co., Ltd. 
Rongsheng Science and Technology Zone,  
Daxue Road, Shantou, Guangdong, China
Made in China

SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands

Gima S.p.A
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaiatly.com
www.gimaitaly.com
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Schema elettrico
Circuit diagram
Schéma électrique
Stromlaufplan
Esquema eléctrico
Esquema elétrico
Ηλεκτρικό διάγραμμα
Schemat elektryczny
Elektromos kapcsolási rajz

التخطيط الكهربائي
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Wskazówki
Materac na pęcherzykach składa się z dwu części: materaca właściwego oraz pompy. Pompa 
posługuje się niewielką sprężarką co zapewnia bezszumne działanie cechujące się wysokimi osiągami 
energetycznymi.  Pulpit sterowniczy jest prosty i łatwy do używania  Materac wpływa na zmianę ciśnienia 
poprzez naprzemienny sekwens odprężenia i naprężenia komórek napełnionych powietrzem, w 
chronometrowanych odstępach około 6 minutowych.  Powszechnie wiadomo, że podstawową przyczyną 
obrażeń na wydzielających się częściach kostnych jest nieustanny na nie nacisk.   Nieprzerwany ruch 
wyrobu zmniejsza w znacznym stopniu punkty, gdzie ma miejsce nieustanny nacisk i przyczynia się do 
zwiększenia krążenia krwi.

Stosowanie
1. Umieścić materac na ramie łóżka, końcem giętkiej rury skierowanym w stronę nóg struktury.
2. Za pomocą odpowiednich haków zawiesić w sposób bezpieczny pompę na końcu łóżka, albo położyć
ją na płaskiej i gładkiej powierzchni.
3. Połączyć rury powietrzne między materacem a pompą.
4. Podłączyć pompę do gniazdka na ścianie. Upewnić się, czy kabel zasilający znajduje siź w odległości
wykluczającej potencjalne niebezpieczeństwo.
5. Wcisnąć yłącznik zasilający pulpit sterownczy pompy. Pompa zacznie pomposa materac.
6. Po napompowaniu wyregulować ciśnienie w materacu za pomocą odpowiedniej  gałki na pompie.

Uwaga
1. Nie wolno palić ani nad pompą ani w jej pobliżu.
2. Pilnować, by pompa nie znajdowała się zbyt blisko powierzchni ogrzewanych.
3. W razie stosowania środków znieczulających łatwopalnych  zachodzi ryzyko wybuchu.

Specyfikacja wyrobu
Wymiary
MATERAC (długość x szerokość x wysokość) 200cm×90cm×7cm 
Rozstaw klapek 50cm z obu stron
POMPA (długość x szerokość x wysokość) 25cm×12cm×10cm 
CIĘŻAR WYROBU
CIĘŻAR MATERACU 2.3kg
CIĘŻAR POMPY 1.4kg
UDŹWIG
MAKSYMALNY CIĘŻAR PACJENTA 135kg
CHARAKTERYSTYKI ELEKTRYCZNE
Zakres mocy
FUSE
Warunki środowiskowe
WARUNKI DIAŁANIA  
Temperatura środowiska 10°C - 40°C (50°F - 104°F)
Wilgotność względna 10% - 75%
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I PRZESYŁKI
Temperatura środowiska -18°C - +43°C (0°F - 110°F)
Wilgotność względna 10% - 95%

POLSKI

        
    

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

4. Wymieniać bezpiecznik topikowy według wskazówki: T1A 250V.
Zasilanie: ~ 220V 50Hz, 0.1A
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Instrukcja czyszczenia
Materac
Materac należy regularnie oczyszczać za pomocą neutralnego detergentu lub alkoholu. Nie używać 
sterylizacji parowej i nie podgrzewać.

Pompa
Pompę należy regularnie oczyszczać za pomocą neutralnego detergentu lub alkoholu. 
Nie otwierać obudowy pompy - ryzyko porażenia prądem
Nie moczyć i nie zanurzać pompy w jakiejkolwiek cieczy.

Przechowywać w su-
chym miejscu

Przechowywać z dala od 
światła słonecznego Granica temperatury

Oddzielna zbiórka dla 
tego urządzenia Producent Granica wilgotnosci

Patrz podręcznik 
użytkownika Z częścią typu BF Przeczytaj instrukcje 

użytkowania

Numer katalogowy Kod partii Numer seryjny

Ostrzeżenie - Zobacz 
instrukcję obsługi

Wyrób medyczny zgodny 
z Rozporządzenie (UE) 
2017/745

Wyrób medyczny

Urządzenie klasy II Wyrób medyczny Data produkcj

importowane przez

Utylizacja: Produktu nie należy utylizować łącznie z odpadam komunalnymi. Użytkownicy  
są zobowiązani do przekazania urządzenia do odpowiedniego centrum recyklingowego  
wyspecjalizowanego w utylizacji sprzętów elektrycznych i elektronicznych.

WARUNKI GWARANCJI GIMA
Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima.




