
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Τηλέφωνο: 210 29.23.783  

Website: http://anorthosis.com.gr  
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΟΣ 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

  

Αντλία 

Οι λειτουργίες της αντλίας περιγράφονται παρακάτω.   

 Διακόπτης Ενεργοποίησης (1) 

 Ο διακόπτης βρίσκεται στο δεξιό μέρος της αντλίας.  

 Η Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αντλίας 

πραγματοποιείται γυρίζοντας τον διακόπτη στην 

θέση ON/OFF αντίστοιχα.  

 Ρυθμιστής Πίεσης (2) 

 Γυρίστε τον ρυθμιστή πίεσης για να καθορίσετε το 

επιθυμητό επίπεδο πίεσης.  

 

Στρώμα 

Η αντλία Aries περιέχει στρώμα κυψελών από PVC – EN71 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

 Τοποθετείστε την αντλία σε οριζόντια θέση ή κρεμάστε την στο 

κρεβάτι από τους γάντζους που βρίσκονται στην αντλία. 

 Ελέγξτε για τυχόν αιχμηρά αντικείμενα ή προεξοχές πριν από 

την τοποθέτηση του αεροστρώματος στο κρεβάτι.   

 Τοποθετείστε το στρώμα στο κρεβάτι και ασφαλίστε το 

διπλώνοντας τα άνω και κάτω προεξέχοντα πτερύγια κάτω από 

το στρώμα του κρεβατιού. 

 Συνδέστε τους σωλήνες τροφοδοσίας αέρος με τις εξόδους αέρα 

της αντλίας. Σιγουρευτείτε ότι οι σωλήνες δεν έχουν διπλωθεί ή 

παραμορφωθεί. 

 Τοποθετείστε την ηλεκτρική αντλία σε κατάλληλη παροχή 

ρεύματος και ενεργοποιείστε την συσκευή. Το φωτάκι 

λειτουργίας θα πρέπει τώρα να είναι αναμμένο. 

 Απαιτούνται περίπου 20 λεπτά για να φουσκώσει πλήρως το 

στρώμα. 

 Σκεπάστε το στρώμα με ένα σεντόνι και εφαρμόστε χαλαρά. 

 Ρυθμίστε τον έλεγχο πίεσης για να προσφέρετε το καλύτερο 

αποτέλεσμα για τον ασθενή πάντα με τις οδηγίες του ειδικού 

ιατρού. 

  

 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

 Το στρώμα μπορεί να καθαριστεί με απολυμαντικό διάλυμα 

 Μην βυθίζετε την αντλία σε νερό 

 Αποφεύγετε γενικά τις υψηλές θερμοκρασίες (πχ κλιβάνους ) 

 Μετά τον καθαρισμό το στρώμα και το κάλυμμα να αεριστούν 

μέχρι να στεγνώσουν πλήρως 

  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 Τάση : 220V/50Hz 

 Παροχή αέρα: 4.5 liter/min. 

 Όρια Πίεσης: 40 mmHg – 100 mmHg 

 Χρόνος Κύκλου: 10 min. 

 Βάρος: 1,4 kg 

 Διαστάσεις Αντλίας: 26cm(Μ) x 12cm(Π) x 11.5cm(Υ) 

 Διαστάσεις Στρώματος : 200cm(Μ) x 90cm(Π) x 6.5cm(Υ) 

 Υλικό κατασκευής Στρώματος : PVC – EN71 

ΕΓΓΥΗΣΗ:  1 έτος   

 

 

 

 

 

 


