
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 موارد احتیاطی مهم 

 قبل از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را مطالعه کنید 

 هشدارها: تذکرات و    شرح موارد احتیاطی،   

 نشان دهنده راهنمایی استفاده از دستگاه    - نکته

یا نگهداری از دسححتگاه ارای وگوریری از یسححی     و روش صحححیا اسححتفاده از دسححتگاه  -احتیاط

 تخری  تجهیزات پزشکی یا اموال دیگر

اه منظور وگوریری از یسی  های شخصی تووه اه این راهنمایی و تمرین روش صحیا   -هشدار

 استفاده از دستگاه الزامی می ااشد.

 ارای کاهش خطر ارق ررفتگی   –هشدار  -

 شود ینرا االفاصگه از ارق اکشید.استفاده نمیهنگامی از دستگاه   -1

 وداسازی نکنید. پمپ را    ررفتگیارای وگوریری از ارق   -2

 ووود دارد، قرار ندهید.  یا افتادن در سینک یا وان  دستگاه در وایی که امکان سقوط   -3

)در هنگام دستگاه را در وایی که امکان افتادن در یب یا سقوط در ین ووود دارد قرار ندهید.    -4

 حمام کردن استفاده نشود.(

 اه دستگاه دست نزده و االفاصگه دستگاه را از ارق اکشید.اره دستگاه درون یب افتاد    -5

 

 

 



 افراد   اه  صدمه  یا  سوزی   یتش   ررفتگی،  ارق   سوختگی،   احتمال  کاهش  ارای  -هشدار

ارق را از پریز  کاالرا خاموش نکرده و  متصل شده اه تشک در هنگام استفاده از دستگاه پمپ   -1

 نکشید.

 کنید رسیدری اه دستگاه الزامیست. هنگامی که از دستگاه استفاده می   -2

ریرد  نظارت کامل ار دستگاه هنگامی که ین ارای افراد معگول، کودکان مورد استفاده قرا می  -3

 الزامیست.

هایی که قط اه توضیحات دفترچه راهنما عمل نمایید. از نوصیهدر هنگام استفاده از دستگاه ف  -4

 توسط سازنده عرضه نشده استفاده نکنید.

ارر دستگاه اه درستی کار   دستگاه را هنگامی کاال ارق ین معیوب شده استفاده نکنید.هررز    -5

در صورت مشاهده   ااشد.  نفوذ کردهخراب شده یا یب در داخل ین  ،  دیدهنکرد ممکن است ضراه  

 اه مرکز خدمات اررردانید.  ، ین رااهگدستخراای  

 دور نگه دارید.  ررما ق را از  کاال ار  -6

یا وایی که نرم  مثل تخت و یا مبل    سطحی و یا در    هررز دریچه هوا دستگاه را مسدود نکنید   -7

 دارید.  د مشااه نگه رقرار ندهید. دریچه هوا را دور از کرک، مو  و موا  ممکن است دریچه استه شود،

 . هررز شیئ ای را درون شگنگ یا دریچه نیندازید و وارد نکنید   -8

 . راهنمای اتصال اه زمین را نگاه کنیدمناس  متصل نمایید.    زمین  دستگاه اه خرووی    -9

 ار دچار وراحت نشود.م ای  سر  کاال ارق را زیر تخت ایمار رد کنید  تا   - 10

در نزدیکی محیط ایمار نباید دستگاه قوی تولید امواج ارای وگوریری تداخل الکترومغناطیسی،    -11

 ووود داشته ااشد.   RFالکترومغنالطیس یا  

اطفاً در تماس مستقیم اا ین ایش از یک دقیقه کند  می  تولیدوزیی    حرارتپمپ در عین کار    - 12

 نباشید.



 تواند در خانه مورد استفاده قرار ریرد.( نمیسه تایی  گاه اا سیم ادنه )پینتدس  - 13

ه یخر مراوعه ح مطااق اا تنظیمات دستگاه ) ارای اطالعات ایشتر اه صف   EMCمشخصات    - 14

اثر   مناس  ااعث   پریز ارق   خرووی   ارتباط اا پینی(    3نوع    کنید.( ارای کاال ارق اا پین زمین ) از  

 شود. می  EMCاهتر  

 نمادها  توضیحات 

 I دستگاه روشن 

 O دستگاه خاموش 

 تووه 
 

 وداسازی دوتایی
 

حفاظت دستگاه در اراار شوک الکتریکی ارای دهنده دروه  که نشان  BFنماد 

  ااشد.می  BFوسایل از نوع  

 ین اخوانید.قبل از استفاده از    ی دستگاهاحتیاط، دفترچه راهنما 
 

 یتش قرار ررفته شود.دور از شعگه  
 

 IP21 طبقه اندی حفاظت از ررد و خاک و یب 

 مشخصات فیوز 
 

 دفع تجهیزات ارقی و الکترونیکی:

این محصول ااید اه مرکز ومع یوری مناس  وهت اازیافت تحویل داده 

  شود. 

 + SGS  :(COMPLIACE WITH ANSI/AAMI ES60601-1: 2005  لورو رواهی

CORR. 1 (2009) + A2 (2010) & CAN/CSA C22.2 No.60601-1-08)  

 CB لورو رواهی
 

 CE لورو رواهی
 

 



 

 

 مقدمه -1

 

مدل   FTFاین دفترچه راهنما ارای نص  اولیه و همچنین نگهداری روزانه از تشک مواج مدل  

D9  .لطفاً دفترچه راهنما ارای رووع در وایی مناس  قرار دهید.  ااید مورد استفاده قرار ریرد 

 

 موارد مورد استفاده  -2

، ایمار توان حرکت ندارد که  های استری در هنگامیاین محصول ارای کمک و کاهش زخم

 شود از ومگه: ریرد. همچنین  در موارد دیگری نیز استفاده میمورد استفاده قرار می

 ارند.مصرف خانگی و طوالنی مدت ارای کسانی که از زخم استر رنج می •

 شود.درد که توسط پزشک تجویز می  دارای اهبو •

حس کننده قاال اشتعال مثل مخگوط ایتووه:  این تجهیزات ارای استفاده در حضور مواد  

 د نیتروژن مناس  نیست. ی یا اکس  اا هوا و اکسیژن و

  



 

 راهنمای نصب دستگاه  -3

 

استه -1 از  را  تا مطمئن شوید  دستگاه  نمایید  نقل اندی خارج  و  دستگاه در هنگام حمل 

 در صورت هررونه یسی  اا نمایندری دستگاه تماس حاصل فرمایید.   یسیبی ندیده ااشد.

قرار دهید. لطفاً اا تووه اه شکل قسمت ااالیی و پایینی تشک تخت    لطفاً تشک را روی -2

 را روی تخت قرار دهید.  

 

 

 
 

 

 
 

تشک را در چارچوب تخت محکم  -3

 کنید.

 

 

 سر ایمار
 تشک

شماره سریال  

 دستگاه 

 ( کاور  درون)

CPR 

 پمپ

Hose Connector 

تشک کانکتور   

تسمه 

 پالستیکی

 نوار



 

 

نص   -4 تخت  لبه  روی  را  تشک  پمپ 

کرده، قالب مووود روی پمپ اه طور 

پمپ  محکم   را  اتومات  تخت  لبه  روی 

 دارد. مینگه  

را ارداشته و ین را   کانکتور تشککاور    -5

 نمایید. اه پمپ متصل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

صورت  اه  را  کانکتور 

 زیر متصل کنید. 

 ارق را اه پریز ارق متصل نمایید.  کاال -6

: اطمینان حاصل کنید که پمپ توجه

 ارای ولتاژ ارق محگی مناس  ااشد.

که هشدار تشکی  اه  فقط  را  پمپ   :

شود متصل توسط شرکت پیشنهاد می

 نمایید.
 

5 



در حالت  CPRاطمینان حاصل نمایید  -7

کگید پاور   سپساسته قرار داشته ااشد  

در مواقع اضطراری ارای   CPRرا ازنید.  

خالی کردن سریع هوای درون تشک و 

 استه اندی تشک کارارد دارد. 

 

ارر کاور رااط کانکتور تشک را روی ین  -8

داخل ساعت فشار هوا    24قرار دهید تا  

 تشک ااقی خواهد ماند. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CPRشاخص وضعیت  



 

 مشخصات پنل دستگاه:  -4

 

 
 

 

یالرم های فشار پایین، قطعی وریان ارق و سرویس )خراای   وهت قطعMute) سکوت )  کگید -1

 پمپ(. 

 ( 30و   25،   20،  15،    10زمان ،  سیکل تناوای ) قاال تنظیم ار روی پنج   کگید تنظیم زمان -2

  Standby( و اا فشار مجدد اه حالت  Operateاا زدن این کگید دستگاه شروع اه کار کرده) -3

 می رود.

 فشارخرووی ایشترین اا وتشک شده فعال در زمان شروع اه کار اولیه دستگاهAuto Firm کگید   -4

 یااد. می تغییر ثاات حالت اه زن چشمک حالت از شود. اافشاردکمه،چراغمی ااد

 مدهای کاری دستگاه:       -5

-: اا فعال کردن این مد، تشک طی سیکل زمانی تعیین شده پر و خالی میAlternativeمد   •

 ردد.ر

:از این مد ارای پوزیشن دادن اه تخت ایمار مواقع فیزیوتراپی، غذا دادن، نشستن Staticمد     •

 شود. و.... استفاده می

2 1 

7 
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ثانیه    3حه کگید دستگاه می ااشد. ارای ااز کردن قفل،ااید دکمه اه مدت  این دکمه قفل صف -6

ثانیه دکمه ای در صفحه فشار داده نشود صفحه اه صورت اتوماتیک   30فشار داده شود. ارر تا  

 قفل می شود. 

 وهت افزایش فشار هوای پمپ اکار می روند.   Firmوهت کاهش و دکمه   Softدکمه  -7

شود . فعال  می  Auto detectionاه طور همزمان حالت  Firmو  Softاا فشردن دو دکمه  -8

در این حالت پمپ می تواند وزن ایمار را تشخیص داده و فشار خرووی را ارای راحتی ایمار اه 

 کند.طور اتوماتیک تنظیم می 

 

 

 

 

      راهنمای راه اندازی:

را که در   اطمینان یااید سپس کگید   CPRپس از اتصال تشک اه پمپ، از استه اودن   -1

دستگاه روشن شود .صفحه پنل همراه اا صدای قسمت کناری پمپ قرار دارد، فشار دهید تا  

 .ثانیه روشن می شود و سپس نشانگر حالت یماده اه کار روشن می رردد 2ایپ اه مدت 

( شروع اه فالش AUTO-FIRMکند  و نشانگر )وع اه کار میپمپ شر  اا فشار دادن دکمه   -2

 اا حداکثر فشار می کند. زدن می نماید، اه محض زدن دکمه ، پمپ شروع اه هوادهی اه تشک

 ، مد کاری مورد نظر را انتخاب نمایید.   modeپس از رسیدن اه فشار مناس ، اا زدن دکمه  -3

فشار خروجی  و با زدن  یا   با زدن دکمه های   Alternativeدر حالت  -4

 را تنظیم نمایید.زمان سیکل تناوایدکمه  

 



ودول زیر راهنمای تنظیم فشار خرووی پمپ ار اساس وزن ایمار می ااشد. الزم اه ذکر است 

و یا اطور دستی توسط کارار قاال   (Auto-Detection)که فشار خرووی پمپ اطور اتوماتیک  

 اشد. تنظیم می ا

Comfort Control 
(Auto-Detection) 

Pump output 
Pressure(mmHg) 

Patient Weight (KG) 

2
0 

40 60 80 10
0 

120 140 160 180 

●●●●●●●● 25 < 40 
     

 
 

●●●●●●●● 30 

 
20~6

0 

    
 

 

●●●●●●●● 35 

  
40~80 

   
 

 

●●●●●●●● 40 

   
60~10

0 

  
 

 

●●●●●●●● 45 

    
80~120 

 
 

 

●●●●●●●● 50 

     
100~14

0 
 

 

●●●●●●●● 55 

      
120~160 

 

●●●●●●●● 60 

       
140~180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آالرم های دیداری و شنیداری:        

وقتی اتصحال کوتاه ایجاد شحده و یا کاال ارق از ( : Power Failureآالرم قطعی برق ) -1

 Power“یالرم  چراغ نمایانگر  ااشحد،پریز ودا شحود ادون اینکه دسحتگاه خاموش شحده  

Failure”  .مطمئن شحوید که  روشحن می شحود و همزمان صحدای ایپ شحنیده می شحود

 کاال ارق اه درستی متصل است.

از  نکته ایشتر  وقتی که پمپ  االرم  ماه  3:  ارای  احتماال  نگیرد،  قرار  استفاده   مورد 

Power Failure   6  احتیاج است که پمپ کار کند.   ساعت 

وقتی فشار در قسمتی از   Alternateدر مد  ( :  Low Pressureآالرم فشار پایین )  -2

همراه اا صدای ایپ نمایان   Low Pressureتشک اه صورت غیر عادی تغییر کند، یالرم  

ن ثانیه یک اار نمایا  4می شود. این یالرم اه صورت دیداری و شنیداری اه صورت مداوم هر  

فشار داده شود. تا زمانی که مشکل ارطرف نشود این   Muteمی شود تا زمانی که دکمه 

 یالرم ادامه دارد. 

3-  ( تشک  شدن  پر  اتمام  مد (:  Static Overtimeآالرم  روی  تشک  که  وقتی 

Static  دقیقه کار کند، چراغ نمایانگر مد    20ارای ایشتر ازStatic    ثانیه یک اار   15هر

 Modeدر این حالت ارر دکمه    روشن می شود همچنین صدای ایپ شنیده می شود.

الرم را ی  Muteمی رود. همچنین می توان اا زدن دکمه    Alternateزده شود اه حالت  

م از این اقدامات انجام نشود، تشک در حالت خاموش کرد. ارر هیچ کدادقیقه    20اه مدت  

 می رود. Alternate دقیقه اه صورت اتوماتیک اه حالت  10عادی پس از  

ارای مدت (:  Power Failure Overtimeآالرم قطعی برق ممتد ) -4 وقتی که ارق 

اه همراه صدای   Power Failureیالرم   دقیقه قطع رردد، چراغ نمایشگر    20ایشتر از  

فشار داده   Muteثانیه یک اار تکرار می شود. ارر دکمه    15ایپ روشن می شود و  هر  

 شود یالرم قطع شده و می توان ایمار را مورد معاینه زخم استر قرار داد.

شود یالرم سرویس در عمگکرد  دچار اختالل    پمپزمانی که    (:Serviceآالرم سرویس ) -5

اه همراه صدای ایپ نمایان می شود. اا تووه اه ودول زیر کد های مراوط اه ایراد عمگکرد 

 اطالع شرکت نمایندری ارسانید.  دستگاه را االفاصگه اه 

 



PRIORITY 
HIHG 

↓ 
LOW 

WARNINGCODE 
INDICATOR 

LED 

AUDIBLE 
OUTPUT 
MODE 

CONDITION OF 
OUTPUT 

WARNING DESCRIPTION REMARKS 

0 N/A N/A ONCE 
Not in System 

Shutdown 
Key Tone Key Tone from Functional Button 

1 
 

Power Failure ONCE POWER-OFF System Shutdown  

2 
 

ALL LED ONCE 
OPERATE OR 

STANDBY 
Power-On  All Indicators Light On 

3 N/A N/A ONCE 
OPERATE OR 

STANDBY 
State/Mode Switching   

4 
 

AutoFirm ONCE OPERATE Mattress Inflation Completion Inflation Ended 

5 
 

AutoFirm ONCE OPERATE Auto-Firm Completion Auto-Firm Ended 

6 
 

Static ONCE OPERATE Static Completion Static Ended 

7 N/A Power Failure 
REPEAT 

(cycle4sec.) 
POWER-OFF Power Failure Alarm No Display 

8 
 

Low Pressure 
REPEAT 

(cycle4sec.) 
OPERATE OR 

STANDBY 
Power-On Inflation 
FailureAlarm 

 

9 
 

Low Pressure 
REPEAT 

(cycle4sec.) 
OPERATE OR 

STANDBY 
Auto-Firm Failure Alarm  

10 
 

Low Pressure 
REPEAT 

(cycle4sec.) 
OPERATE OR 

STANDBY 
Low Pressure Overtime Alarm  

11 
 

Service 
REPEAT 

(cycle4.5sec.) 
OPERATE OR 

STANDBY 
Constant Pressure Control 
Failure Alarm 

 

12 
 

Service 
REPEAT 

(cycle4.5sec.) 
OPERATE OR 

STANDBY 
High Pressure Overtime Alarm  

13 
 

Service 
REPEAT 

(cycle4.5sec.) 
OPERATE OR 

STANDBY 
Low Ambient Temperature 
Alarm 

Environment Temperature Over 
Specification Limit 

14 
 

Service 
REPEAT 

(cycle4.5sec.) 
OPERATE OR 

STANDBY 
High Ambient Temperature 
Alarm 

Environment Temperature Over 
Specification Limit 

15 
 

Service 
REPEAT 

(cycle4.5sec.) 
OPERATE OR 

STANDBY 
Air Valve 1 Positioning Failure 
Alarm 

Air Valve 1 failure 

16 
 

Service 
REPEAT 

(cycle4.5sec.) 
OPERATE OR 

STANDBY 
Air Valve 2 Positioning Failure 
Alarm 

Air Valve 2 failure 

17 
 

Power Failure 
REPEAT 

(cycle15sec.) 
OPERATE OR 

STANDBY 
Power Failure Overtime Alarm  

18 
 

Service  
REPEAT 

(cycle15sec.) 
OPERATE OR 

STANDBY 
Battery Low Alarm Battery would need to be replaced 

19 
 

Static 
REPEAT 

(cycle15sec.) 
OPERATE OR 

STANDBY 
Static Overtime Alarm  

20 
 

NONE NONE  
FACTORY 

CALIBRATION 
MODE 

Calibration Not Completed  

21 
 

NONE NONE  
FACTORY 

CALIBRATION 
MODE 

Calibration Completed  

 

 

 

 



 تمیز کردن و ضد عفونی کردن  -6

اا یک پارچه که از قبل اا مواد شوینده مالیم مرطوب شده است پمپ را پاک کرده و از 

ارر از ضد عفونی کننده استفاده می شود ااید ین ضدعفونی   ررد و غبار دور نگه داشته شود.

کننده ای انتخاب شود که هیچگونه اثر شیمیایی روی سطا پالستیکی کیس پمپ نداشته 

 ااشد.

 اه هیچ عنوان پمپ داخل یب نیافتد و خیس نشود.  نکته:  

ننده خنثی اا استفاده از یک پاک کننده یکبار مصرف کاور تشک را اا محگول ضد عفونی ک

 پاک کرده و سپس ین را اا یب ولرم اشویید.

 

 ضد عفونی کردن کاور تشک: 

ارر تشک اه شدت کثیف شده است یا مایعات ادن از ومگه خون روی ین پخش شده 

 است.، اه شستن اا دقت ایشتر و روش های دیگر احتیاج دارد.

زم شد می توان از و یب سرد شستشو دهید. ارر ال  % 0.1تشک را اه وسیگه محگول کگر  

 و یب سرد نیز استفاده کرد.  % 1محگول کگر  

 از خشک اودن کاور تشک قبل از انداختن ین روی تشک مطمئن شوید.

ارر کاور تشک طوالنی مدت در معرض مواد ضد عفونی کننده قرار اگیرد، ااعث از این 

رفتن کاور تشک می شود. همچنین ااید از کاور تشک در حین استفاده محافظت شود و 

 کامال خشک رردد.اعد از ضد عفونی  

 

 شستشو: 

اه روش زیر   قبل از شستشو کاور تشک ااید کامال از تشک ودا شود. در صورت نیاز ااید

 کاور تشک شسته شود:

Pre wash 60℃+ 15 minutes 

Main wash 60℃+ 15 minutes 
 

 

 



 

 خشک کردن: 

کاور تشک ارای خشک شدن ااید روی اند یا میگه درون یک محیط تمیز یویزان شود. کاور 

تشک قبل از اتصال اه تشک ااید کامال خشک شود. کاور تشک همچنین میتواند اه وسیگه 

دقیقه خشک شود. حرارت خشک کن نباید ااالتر از   90خشک کن اا حرارت کم اه مدت  

 دروه ااشد. دروه حرارت ااالتر می تواند اه کاور تشک یسی  ارساند.  40
          

 از محگول دارای فنول ارای تمیز کردن و شستشو استفاده نشود.   نکته:

 ید خشک رردد. کاور تشک ااید دور از نور مستقیم خورشنکته: 

 

 جمع آوری و انبار کردن:  -7

( Open)را چرخانده و در حالت ااز    CPRارای خالی کردن سریعتر تشک ، کانکتور   •

 قرار دهید و کاور کانکتور تشک را ودا نمایید. 

 طرف تا کنید. 2تشک را از هر  •

 تشک تا شده را از قسمت سر اه سمت قسمت پا رول کنید. •

قرار دارد را دور تشک محکم کتید. اا استن این اند  اندی که در انتهای تشک   •

 تشک ااز نخواهد شد.

 ارای ومع یوری پمپ می توان کاال ارق را دور ین پیچید. •

 

 نگهداری:   -8

 نگهداری عمومی: 

 کاال ارق ارای اررسی ووود هررونه خراش یا پارری چک شود. •

چک شود. اتصال تمامی   کاور تشک ارای اررسی ووود هررونه یسی  و وراحت •

 .سگول ها اه تشک ااید اه درستی انجام شود

تمامی شگنگ های اتصالی ارای ووود هررونه شکستگی و نشتی چک شود. ارای  •



 وااجایی هرکدام اا شررت نمایندری تماس اگیرید.

 تعویض فیوز:               

 کنید. ارر مشکوک اه خراای فیوز هستید ، کاال ارق را از پریز ودا   •

 کاور نگهدارنده فیوز را اه وسیگه یک پیچ روشتی ساعتی ریز ودا کنید.  •

 فیوز ودید را قرار داده و کاور نگدارنده فیوز را سر وای خود قرار دهید.  •

 

 تعویض فیلتر هوا:             

 فیگتر هوای پمپ را که در پشت پمپ قرار دارد تعویض کنید.  •

ینها را می توانید اه یرامی  اا تووه کنید که فیگتر ها قاال استفاده دوااره می ااشند.   •

 استفاده از محگول شوینده خنثی اشویید. فیگتر را قبل از استفاده خشک کنید.

 ست مرت  ااید فیگتر هوا تعویض شود. ارر محیط استفاده کثیف ا •

  

   امحا تشک مواج: -9

دیگر قاال استفاده نباشد می توان تشک مواج و پمپ ین ارر تشک مواج خراب شده و یا  

 .را ارای اازیافت از رده خارج کرد

 

 

 

 

 

 

 

 



 : عیب یابی -10

 مشکل  راه حل

مدل پمپ و تشک هر دو چک شود و مطمئن شوید که اا هم   •

 سازراری دارند. 

مطمئن شوید درپوش کانکتور تشک را ارداشته و پنل کانکتور پمپ  •

 نشکسته ااشد. 

اتصال تشک اه پمپ در 

 مشکل ووود دارد.

 مطمئن شوید که کاال ارق پمپ اه ارق اصگی متصل است. •

 پاور دستگاه روی حالت روشن ااشد.مطمئن شوید که دکمه  •

 مطمئن شوید فیوز ها سالم هستند.  •

پمپ هیچ نشانه ای از  

 عمگکرد ندارد.

زمانی که پمپ در حال کار کردن است قطعی ارق اتفاق می افتد   •

عمل نمی کند. االفاصگه ااید اا اخش  Power Failure ولی یالرم 

 خدمات شرکت نمایندری تماس حاصل شود.

قطعی ارق  عدم عمگکرد یالرم 

(Power Failure) 

 در حالت استه قرار دارد.  CPRمطمئن شوید کانکتور  •

 مطمئن شوید ارق اه دستگاه می رسد.  •

مطمئن شوید که اتصال این شگنگ تشک و کانکتور اه درستی   •

 متصل شده اند و هیچ رونه نشتی ووود ندارد. 

مطمئن شوید تمامی اتصاالت تشک اعم از مسیر هوایی و سگولها اه   •

 درستی متصل شده ااشند.

 

فشار پایین چراغ یالرم 

(Power  Failure)  روشن

و خاموش می شود و  

همچنین صدای ایپ شنیده 

 می شود. 

 مطمئن شوید که تشک اه درستی و کامل پر شده ااشد.  •

روشن است، ارر روشن   Alternateمطمئن شوید چراغ حالت   •

 قرار دهید.   Alternateنیست ین را روی حالت 

یست اا روشن ااشد. ارر ن   Serviceچک کنید که چراغ یالرم  •

 شرکت نمایندری تماس حاصل نمایید. 

پمپ روشن است اما تشک پر 

 و خالی نمی شود. 

 پمپ ااید در سطا سخت و صاف قرار ریرد. •

 ارر صدا ایشتر شد، اا شرکت نمایندری تماس حاصل نمایید.  •

 پمپ اا صدا کار می کند. 

در این حالت فشار خرووی متناس  اا وزن ایمار تنظیم نشده است.  •

انااراین فشار را روی ااالترین حالت قرار دهید. اعد از چند دقیقه 

ایمار در رودی تشک قرار 

 ررفته ااشد



 

 حالت راحتی ایجاد خواهد شد.


