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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ/IMPORTANT SAFEGUARDS 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ/READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING 
 
 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας/DANGER - To reduce the risk of electrocution:  
1.ΠΑΝΤΑ βγάζετε το προϊόν από την πρίζα μετά την χρήση./Always unplug this product immediately after using.  
2.ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε ενώ κάνετε μπάνιο./Do not use while bathing.  
3. ΜΗΝ τοποθετείτε το προϊόν σε μέρη που μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί στον νιπτήρα ή την μπανιέρα./Do 
not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.  
4.ΜΗΝ το τοποθετείτε ή το ρίχνετε σε νερό ή άλλο υγρό./Do not place in or drop into water or other liquid.  
5.ΜΗΝ πιάνετε το προϊόν αν έχει πέσει στο νερό. Βγάλτε το αμέσως από την πρίζα./Do not reach for a product 
that has fallen into water. Unplug immediately.  
 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Για την αποφυγή εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τραυματισμού./WARNING - To 
reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons: 
1. Το προϊόν αυτό ΔΕΝ θα πρέπει να αφήνετε χωρίς επίβλεψη ενώ είναι στην πρίζα./This product should never be 

left unattended when plugged in.  
2. Το προϊόν χρήζει στενής επιτήρησης εάν είναι κοντά σε παιδιά ή ανάπηρούς ή γίνεται χρήση από 

αυτούς./Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children or invalids.  
3. Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ για τον σκοπό που αναγράφεται στο εγχειρίδιο. ΜΗΝ 

χρησιμοποιείτε εξαρτήματα τα οποία ΔΕΝ συνίστανται από τον κατασκευαστή./Use this product only for its 
intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.  

4. ΜΗΝ λειτουργείτε το προϊόν αν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο ή η πρίζα, αν εμφανίζει δυσλειτουργία, αν έχει 
πέσει ή φθαρθεί αν έχει πέσει στο νερό. Επιστρέψτε το προϊόν στο εξουσιοδοτημένο σημείο service προς 
έλεγχο & επισκευή./Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it 
has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the product to a service center for examination and 
repair.  

5. Το καλώδιο ΘΑ πρέπει να είναι μακριά από εστίες θερμότητας./Keep the cord away from heated surfaces.  
6. ΜΗΝ εμποδίζετε τους αεραγωγούς του προϊόντος & ΜΗΝ το τοποθετείτε σε μαλακές επιφάνειες όπως 

κρεβάτια και καναπέδες. Προφυλάξτε τους αεραγωγούς από σκόνη, τρίχες, χνούδι & παρόμοια υλικά./ Never 
block the air openings of this product or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where their openings 
may be blocked. Keep the air opening free of lint, hair, and other similar particles.  

7. ΜΗΝ ρίχνετε ή εισάγετε αντικείμενα στις οπές./Never drop or insert any object into any opening or hose.  
8. Συνδέετε το προϊόν σε σωστά γειωμένες πρίζες. Δείτε τις οδηγίες γείωσης./Connect this product to a properly 

grounded outlet only. See Grounding Instructions. 
 
 



 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΟΧΗ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΛΑ/NOTE, CAUTION, WARNING AND SYMBOLS: 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σωστή χρήση & συντήρηση εξασφαλίζει την αποφυγή καταστροφής του προϊόντος ή άλλης 

περιουσίας./CAUTION - Indicate correct operating or maintenance procedures in order to prevent 
damage to or destruction of the equipment or other property. 

  
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις διαδικασίες χρήσης που το απαιτούν ώστε να 

αποφύγετε τραυματισμό./WARNING - Calls attention to a potential danger that requires correct 
procedures or practices in order to prevent personal injury. 

 
ΣΥΜΒΟΛΑ/SYMBOLS 

  Το "BF" συμβολίζει ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με τον βαθμό προστασίας από ηλεκτροπληξία που 
καθορίζει τον εξοπλισμό αυτού του τύπου./ "BF" symbol, indicate this product is according to the degree of 
protecting against electric shock for type BF equipment.  

 
   Τερματική γείωση (για δίκτυο 230V)./Grounding terminal (for 230V system) 
 
   Λειτουργική γείωση (μόνο για UL)./Functional earth. (for UL only) 
 

 
  ΠΡΟΣΟΧΗ, θα πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες./Attention, should read the instructions! 

 
Απόρριψη Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού./ Disposal of Electrical & Electronic Equipment 
(WEEE):  
Το προϊόν θα πρέπει να παραδίδεται σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα κατά τόπους γραφεία ή στο κατάστημα 
από το οποίο προμηθευτήκατε το προϊόν./ This product should be handed over to an applicable collection 
point for the recycling of electrical and electronic equipment. For more detailed information about the 
recycling of this product, please contact your local city office, household waste disposal service or the retail 
store where you purchased this product. 

 Κλάση ΙΙ (μόνο για UL)./Class II (for UL only) 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ/INTRODUCTION  
 

Το εγχειρίδιο θα πρέπει να χρησιμοποιείτε για την αρχική εγκατάσταση του προϊόντος καθώς και για 
μελλοντική αναφορά./This manual should be used for initial set up of the system and for reference purposes. 

 
1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/GENERAL INFORMATION  

Πρόκειται για υψηλής ποιότητας σύστημα κατάλληλο για την αντιμετώπιση & την αποφυγή κατακλίσεων 
σταδίου Ι, ΙΙ & ΙΙΙ./The system is a high quality and affordable mattress system suitable for stage I, II, III, bed sore 
treatment and prevention of pressure ulcers. 
 

1.2 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ/INTENDED USE  
Το προϊόν προορίζεται για να βοηθήσει στην μείωση του σχηματισμού ελκών κατάκλισης & να 
μεγιστοποιήσει την άνεση του ασθενούς. Προορίζεται για τους παρακάτω σκοπούς:/This product is intended 
to help and reduce the incidence of pressure ulcers while optimizing patient comfort. It also provide following 
purposes:  
 Μεμονωμένη κατ’ οίκον χρήση & μακροχρόνια θεραπεία όσων πάσχουν από έλκη κατακλίσεων./Individual 
home care setting and long-term care of whom suffering from pressure ulcer.  
 Αντιμετώπιση πόνου κατόπιν ιατρικής συμβουλής./Pain management as prescribed by physician. 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ/NOTE: Ο εξοπλισμός ΔΕΝ είναι κατάλληλος για χρήση παρουσία εύφλεκτων αναισθητικών 
μειγμάτων αέρα, οξυγόνου ή οξειδίου του αζώτου./Equipment not suitable for use in the presence of a 
flammable anesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide. 
 



 
 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/PRODUCT DESCRIPTION 

 

2.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ-ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ/PUMP AND MATTRESS SYSTEM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CPR       2. Αντλία/Pump unit     3. Στρώμα/Mattress System     4. Ταχυσύνδεσμοι/Quick Connectors 

 
2.2 ΑΝΤΛΙΑ/PUMP UNIT  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πρόσοψη/Front  
1. Ταχυσύνδεσμοι/Quick Connectors  
2. Πληκτρολόγιο/Front Panel 
 
 
 

Οπίσθια Όψη/Rear  
1. Διακόπτης Παροχής/ Power Switch  
2. Καλώδιο Τροφοδοσίας/Power Cord 
3. Ασφάλειες/Fuses  
4. Φίλτρο Αέρα/Air Filter 
5. Γάντζοι Ανάρτησης/Mounting Brackets
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2.3 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ/FRONT PANEL 
 
 

 

1. Επίπεδα Ρύθμισης Πίεσης (Pressure Range) 

Τα Επίπεδα Ρύθμισης Πίεσης ελέγχουν την έξοδο της πίεσης του αέρα. Πατώντας το δυνάμωμα (+), 

η πίεση εξόδου θα αυξηθεί. Αντιστρόφως (-) για την μείωση της πίεσης του αέρα. Υψηλότερη πίεση 

εξόδου θα υποστηρίξει το βαρύτερο ασθενή. Για να βρείτε τη σωστή ρύθμιση της πίεσης: 

φουσκώστε πρώτα το στρωμα στο μέγιστο επίπεδο πίεσης, ξαπλώστε τον ασθενή πάνω στο 

στρώμα, στη συνέχεια, μειώστε την πίεση σταδιακά μέχρι ο ασθενής να αισθάνεται πιο άνετα, 

χωρίς να τερματίσει κάτω. Ο φροντιστής να τοποθετήσει την παλάμη του προς τα επάνω και 

μεταξύ περιοχή των γλουτών του ασθενούς και στους θαλάμους αέρα. Σε περίπτωση που η 

παλάμη είναι σε θέση να αγγίξει τον γλουτό του ασθενούς, να αυξήσει την πίεση έως ότου το 

δέρμα είναι τουλάχιστον 1 εκατοστό και 30 χιλιοστά μακριά από την παλάμη. Πάντα να αφήνετε 

τουλάχιστον 2,5 εκατοστά χώρο μεταξύ των περιοχών του γλουτό του ασθενούς με το θάλαμο 

αέρα για να αποφύγουμε υπερβολικό κατέβασμα ύψους./ 1. Pressure Adjust. Levels Pressure 

adjust levels controls the air pressure output. When turning up (+), the output pressure will increase. 

Vice versa ( - ) for decreasing air pressure. Higher-pressure output will support the heavier weight 

patient. In order to find the correct pressure setting: First inflate the patient to max pressure level, 

have the patient lie on top of the mattress, then decrease the pressure gradually until the patient feel 

most comfortable without bottoming out. Have the caregiver insert palm facing up and place between 

patient’s buttock’s area and static cell. Should the palm able to touch patient’s buttock, increase the 

pressure until the skin is least 1/2” inch away from the palm. Always leave at least 1” inch space 

between patient’s buttock areas to the static cell under to prevent bottoming out. 

2. Χρονικός Κύκλος (Cycle Time) 

Υπάρχουν τέσσερεις επιλεγόμενοι χρονικοί κύκλοι στην περιοχή της οθόνης αφής. Με το πάτημα 

(εικονίδιο) του πλήκτρου, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τέσσερις διαφορετικούς χρόνους κύκλου 

για την καλύτερη άνεση./ 2. Cycle Time. There are four selectable cycle times found from the touch 

panel area. By pressing (icon) sign, user can select four different cycle times for best comfort. 

3. Αυτόματη προσαρμογή (Autofirm) 

Η λειτουργία αυτή θα εκτελείται κάθε φορά που ο διακόπτης λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος. 

Αυτό εξασφαλίζει ότι η αντλία είναι σε θέση να φθάσει στη μέγιστη πίεση λειτουργίας της. Μόλις 

επιτευχθεί το μέγιστο επίπεδο πίεσης, η αντλία θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία 

Εναλλασσόμενου. Ο χρήστης μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει αυτή τη λειτουργία ως πλήρες 



φούσκωμα του στρώματος για καλύτερη υποστήριξη του ασθενούς/. 3.Autofirm This mode will be 

forced to execute every time the power switch is turned on. This insures the pump is able to reach its 

maximum operating pressure. Once the max pressure level is reached, the pump will automatically 

switch into alternating mode. User can also use this function as full mattress inflation during 

ingress/egress the patient for better support. 

4. Εναλλασσόμενη Λειτουργία (Alternating) 

Υπάρχουν τέσσερεις επιλεγόμενοι χρονικοί κύκλοι στην περιοχή της οθόνης αφής. Ο χρήστης 

μπορεί να επιλέξει τέσσερις διαφορετικούς χρόνους κύκλου για την καλύτερη άνεση/. 4. Alternate. 

There are four selectable cycle time available. User’ can select for best comfort. 

5. Στατική Λειτουργία (Static) 

Πατήστε το κουμπί STATIC για να αναστείλει τη εναλλασσόμενη λειτουργία, αν χρειαστεί. Η πίεση 

στο εσωτερικό των σωλήνων αέρα θα ρυθμιστεί στην ίδια ένταση. Πατήστε ξανά το κουμπί STATIC, 

θα επιστρέψετε στη λειτουργία εναλλασσόμενου. Υπό τη στατική κατάσταση, το επίπεδο πίεσης 

αεροθαλάμου θα μειωθεί σε σύγκριση με το ίδιο επίπεδο πίεσης από τη εναλλασσόμενη 

λειτουργία. Αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι η προστασία της πίεσης υψηλού κινδύνου του 

ασθενούς από τη λήψη επιπλέον πίεσης, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πόνο. Υπάρχει μια 

λειτουργία 20 λεπτών αυτόματης ανάκτησης πίσω στο εναλλασσόμενο κύκλο για να εξασφαλίσει 

ασθενής παίρνει πάντα το δυνατόν καλύτερη θεραπεία/. 5. Static. Press STATIC button to suspend 

alternating function, if needed. The pressure inside of air tubes will be adjusted to the same softness. 

Press the STATIC button again; it will switch back to alternating mode. Under the static mode, cell 

pressure level will be lowered compare to the same pressure level from alternating mode. This special 

feature is to protect high-risk pressure sore patient from receiving additional pressure, which could 

lead to pressure sore risks. There is a 20 mins auto-recovery mode back to alternating cycle to ensure 

patient always getting best therapy possible. 

6. Επαναφορά συναγερμού (Alarm reset) 

Πατήστε Επαναφορά για προσωρινή αναστολή του συναγερμού χαμηλής πίεσης (LED φως και 

βομβητής). Σε περίπτωση που η κατάσταση δεν επιλυθεί εντός 5 λεπτών, το σήμα κινδύνου πρέπει 

να συνεχίσει για να ενημερώσει τον ασθενή/. 6. Alarm Reset. Press alarms Reset button to 

temporary suspend the low-pressure alarm (LED light and buzzer). Should the situation not resolved 

within 5 mins, the alarm shall resume notifying the patient. 

Α- PFA ( Συναγερμός διακοπής ρεύματος)  

Κατά τη διάρκεια της κατάστασης διακοπής ρεύματος, το φως LED διακοπής ρεύματος θα ανάβει με 

buzzer.Πατώντας το κουμπί σίγασης για να απενεργοποιήσετε τόσο τον βομβητή όσο και το LED/. A. 

PFA (Power Failure Alarm). During power failure situation, the Power Failure LED light will lit on with 

buzzer. By pressing the mute button to disable both buzzer and LED. 

B. Ένδειξη Χαμηλής Πίεσης  

Όταν το LED χαμηλής πίεσης ανάψει, η πίεση αέρα στο εσωτερικό του στρώματος είναι κάτω από 

το φυσιολογικό. Παρακαλώ ανατρέξτε στην αντιμετώπιση προβλημάτων/. B. Low Pressure Indicator 

When low pressure LED lights up, the pressure inside of air mattress is below normal. Please refer to 

troubleshooting. 

 



 
3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/INSTALLATION  
 
Ανοίξτε το κουτί και ελέγξτε για τυχόν ζημιές, οι οποίες πιθανόν να προέκυψαν κατά την μεταφορά. Αν 
υπάρχουν τυχόν ζημιές επικοινωνήστε με τον προμηθευτή άμεσα σας./Unpacking the box to inspect for any 
damage, which may have occurred during shipment. If there are any damages, please contact your dealer 
immediately. 
 
3.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ & ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ/PUMP & MATTRESS INSTALLATION 
 
1. Τοποθετείστε το στρώμα στο κρεβάτι, προσέχοντας την φορά με την ένδειξή των ποδιών./ Place the mattress 

or pad on top of the bed frame. Please note for the foot end. 
2. Κρεμάστε την αντλία στο κάγκελο ή στο υποπόδιο & ρυθμίστε τους γάντζους ώστε να είναι σωστά 

τοποθετημένη./Hang the pump onto bed rail (foot-end), and adjust hangers to best upright position of the 
pump. 

3. Τοποθετήστε τους σωλήνες του στρώματος στις υποδοχές της αντλίας. Όταν ακούσετε το “κλικ”, σημαίνει ότι 
έχουν τοποθετηθεί σωστά & έχουν ασφαλίσει./Connect air hose connectors from air mattress to the pump unit. 
When a "click" sound is felt or heard, the connection is completed and secured. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ/NOTE: Ελέγξτε & επιβεβαιώστε ότι οι σωλήνες δεν έχουν διπλώσει ή σφηνωθεί κάτω από το 

στρώμα./Check and ensure the air hoses are not kinked or tucked under mattress. 
 

4. Τοποθετήστε το καλώδιο στην πρίζα./Plug the power cord into electrical outlet.   
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ/NOTE:  
 
1. Σιγουρευτείτε ότι η αντλία είναι συμβατή με το τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο./Make sure the pump unit is 

suitable for the local power voltage.  
2. Το καλώδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την αποσύνδεση της αντλίας από το ηλεκτρικό 

δίκτυο./The plug is also served to disconnect the device. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ/CAUTION: Η αντλία προορίζεται ΜΟΝΟ για χρήση με το στρώμα που συνιστά ο κατασκευαστής. 
ΜΗΝ την χρησιμοποιείτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό./The pump can only be applied to the mattress 
recommended by the manufacturer. Do not use it for any other purpose. (applied part: air mattress) 
             

5. Γυρίστε τον διακόπτης στη θέση ΟΝ./Then turn the main power switch to ON position. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ/NOTE: (ΜΟΝΟ για στρώματα χωρίς σύστημα χαμηλής διαρροής/For non low air loss model only) 
Κατά την διάρκεια διακοπής ρεύματος χρησιμοποιείστε το καπάκι για να κλείσετε την εισαγωγή του αέρα, 
κρατώντας τον έτσι μέσα στο στρώμα./ During power outage situation, the caregiver can use the transport 
cap (for non low air loss model only) to keep the air inside the air cells inflated by capping the quick connectors.  
 

Γείωση/Grounding: 
 
Πριν από την εγκατάσταση η συσκευή θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με προστατευόμενη γείωση μέσω του 
καλωδίου, το καλώδιο θα πρέπει να τοποθετηθεί ΜΟΝΟ σε πρίζα η οποία διαθέτει γείωση. Αν χρησιμοποιήσετε 
προέκταση τότε και αυτή θα πρέπει να διαθέτει γειώση./ Before any connection to the output connectors is made, 
the unit shall be connected to a protective earth conductor via the three-core main cable; the mains plug shall be 
inserted only into a socket outlet provided with a protective earth contact. The protective action shall not be 
negated by the user of an extension cord without protective conductor.  
 
 
 
Συμβουλές Εγκατάστασης/Installation Tips:  
 
Μετά την εγκατάσταση, το επιπλέον καλώδιο θα πρέπει να μαζευτεί ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα. Ο 
εξοπλισμός θα πρέπει να τοποθετείται σε σημείο εύκολα προσβάσιμο από τον χρήστη & τον ιατρό./After 
installation, the extra length of the power cord, if any, should be neatly arranged to avoid any tripping accidents. The 
EQUIPMENT should be firmly placed at position where users/doctors can access easily. 



 
4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/OPERATION  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ/NOTE: Διαβάζετε πάντα τις οδηγίες πριν την χρήση./Always read the operating instruction 

before use.  
 

4.1 ΓΕΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/GENERAL OPERATION 
 
1. Ανοίξτε την τροφοδοσία από τον διακόπτη στο πλάι της αντλίας./Switch on the main power switch found from 

the side of the pump.  
2. Η αντλία παρέχει αέρα στο στρώμα, περιμένετε τουλάχιστον 20 λεπτά μέχρι σαν φουσκώσει πλήρως./The 

pump unit is to delivering air into mattress, wait least 20 minutes for mattress to be inflated. 
3. Το κίτρινο LED χαμηλής πίεσης θα ανάψει καθόσον το στρώμα ΔΕΝ είανι πλήρως φουσκωμένο./The 

low-pressure indicator (yellow LED) will light up when the mattress is not fully inflated.  
4. Όταν φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο πίεσης το LED χαμηλής πίεσης θα σβήσει και η αντλία θα τεθεί σε 

εναλλασσόμενη λειτουργία./ When the appropriate pressure is reached, the low-pressure indicator (yellow LED) 
will go off and pump will enter the alternating mode. 

5. Σύμφωνα με το βάρος και το ύψος του ασθενούς, ρυθμίστε κατάλληλα την πίεση, αποφεύγοντας την 
καθίζηση, κατόπιν η πίεση στο στρώμα θα αυξηθεί μέχρι μία συγκεκριμένη τιμή, έως ότου το στρώμα να 
είναι έτοιμο προς χρήση./According to the weight and height of the patient, adjust the pressure setting to the 
most comfortable level without bottoming out, then the pressure in mattress will slowly increase to a certain 
value after the air mattress is ready to use. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ/NOTE: Συνιστάται να ρυθμίζετε την αντλία στο μέγιστο κάθε φορά που θα χρησιμοποιείτε σε νέα 
εφαρμογή το στρώμα, ώστε να φουσκώνει πιο γρήγορα. Μέτα μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο βάσει των 
αναγκών του χρήστη./ Every time when mattress is first setup for use, it is recommended that the pressure knob 
to be set to "Max" for the quickest inflation. User can then adjust air mattress to the desired softness afterward. 

 
4.2 CPR 

 
Αν παραστεί ανάγκη εφαρμογής Καρδιακής Αναζωογόνησης (CPR) στον 
ασθενή, τραβήξτε άμεσα τις βαλβίδες (CPR) για να απελευθερώσετε 
άμεσα τον αέρα από το στρώμα. Οι βαλβίδες (CPR) βρίσκονται στην δεξιά 
πλευρά στο πάνω μέρος του στρώματος. Αφαιρέστε και τον 
ταχυσύνδεσμο από την αντλία για ακόμα γρηγορότερο ξεφουσκώμα.    
When there is an emergency to perform CPR on the patient, quickly pull the 
CPR valves to release air from mattress. The CPR valves are located at the 
head-end, right-hand-side of the mattress. The quick connector found from 
the pump unit can be disconnected for even faster deflation. 
 

 
4.3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ/PRESSURE SET UP 
 

Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν την πίεση στο αερόστρωμα στο επιθυμητό επίπεδο απαλότητας από το 
πληκτρολόγιο. Παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας για τις κατάλληλες ρυθμίσεις./Users can 
adjust pressure of air mattress to a desired softness by adjusting the comfort keys. Please consult your physician 
for a suitable setting. 
Ο ασθενής μπορεί να ξαπλώσει στο στρώμα αφού αυτό έχει τεθεί σε εναλλασσόμενη λειτουργία, αυτό είναι 
ένδειξη ότι η πίεση έχει φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο./Patient can lie on the mattress after the pump is 
running under the alternating mode, this indicates the pressure is reached to the desired softness. 
 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ/NOTE: Check to see if the suitable pressure is selected by sliding one hand between the deflated 
air cells and the patient to feel patient's buttocks. Users should be able to feel the minimum contact. 
 

4.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ/LOW PRESSURE INDICATION FUNCTION 
 

Όταν παρουσιαστεί χαμηλή πίεση θα ενεργοποιηθεί ο συναγερμός Χαμηλής Πίεσης, θα ανάψει το κίτρινο 



LED & θα ηχήσει ο βομβητής. Ελέγξτε & επιβεβαιώστε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σωστές βάσει των οδηγιών 
σύνδεσης./When an abnormal low pressure occurred, the Low Pressure indicator (yellow LED) will light up along 
with the buzzer. Check to ensure all connections are connected properly and that they are correctly installed as 
per installation instructions. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ/NOTE: Αν το επίπεδο πίεσης εξακολουθεί να είναι χαμηλό, ελέγξτε για τυχόν διαρροές στις 
ράβδους ή στους σωλήνες. Αν είναι απαραίτητο αντικαταστήστε τις ράβδους ή τους σωλήνες που έχουν 
υποστεί βλάβη ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για την επισκευή. Η ένδειξη Χαμηλής Πίεσης θα 
είναι ενεργή έως ότου λυθεί το πρόβλημα./If the pressure level is consistently low, check for any leakage 
(tubes or connecting hoses). If necessary, replace any damaged tubes or hoses. Or contact local qualified 
dealer for repair. The Low Pressure indicator will light up until the low-pressure fault condition is resolved. 
 

4.5 ΣΤΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/STATIC MODE 
 

Πιέστε το πλήκτρο STATIC (μπλε) για να διακόψετε την εναλλασσόμενη λειτουργία της αντλίας. Πιέστε ξανά 
το πλήκτρο για να την επαναφέρετε./Press the blue STATIC button to suspend the alternating mode of mattress. 
By pressing this button again, the mattress will be back to alternating therapy mode. 
  

4.6 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ/ALARM RESET 
 

Όταν παρουσιαστεί χαμηλή πίεση θα ενεργοποιηθεί ο συναγερμός Χαμηλής Πίεσης, θα ανάψει το κίτρινο 
LED & θα ηχήσει ο βομβητής για να ειδοποιήσει τον ασθενή. Πατώντας το πλήκτρο θα σιγάσετε προσωρινά 
τον βομβητή ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τον έλεγχο τυχόν διαρροών. Αν δεν επιλυθεί το 
πρόβλημα εντός 5 λεπτών θα ηχήσει ξανά ο βομητής./When low-pressure situation occurred, both the LED 
light and buzzer will sound off to warn the patient. By pressing the button, it will temporary mute the buzzer so 
the care giver may check for possible air leaks. Should the situation not resolved within 5 minutes, the alarm will 
resume to beep. 
 

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ/CLEANING 
 

Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις διαδικασίες καθαρισμού πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή στο 
ανθρώπινο σώμα, σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να υπάρξει μόλυνση του ασθενούς ή/και του ιατρού. 
Σκουπίστε την αντλία με ένα ελαφρά νωπό πανί με ήπιο καθαριστικό & κρατήστε την μακριά από την σκόνη. 
Αν χρησιμοποιήσετε κάποιο καθαριστικό, επιλέξτε κάποιο ΜΗ χημικό, ώστε να μην αντιδράσει με την 
πλαστική επιφάνεια της αντλίας./It is important to follow the cleaning procedures before using the machine on 
human bodies; otherwise, patients and/or doctors may have the possibility of getting infection. By wiping the 
pump unit with a damp cloth pre-soaked with a mild detergent, and keep it away from dust. If other detergent is 
used, choose one that will have no chemical effects on the surface of the plastic case of the pump unit. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ/CAUTION: ΜΗΝ βυθίζετε ή μουλιάζετε την αντλία στο νερό./Do not immerse or soak pump unit. 

 
Σκουπίστε την αντλία με ένα ελαφρά νωπό πανί με ήπιο καθαριστικό & ζεστό νερό (να μην υπερβαίνει τους 
65 ℃) & κρατήστε την μακριά από την σκόνη. Όλα τα μέρη θα πρέπει να στεγνώσουν στον αέρα πριν τη 
χρήση./By wiping the mattress unit with a damp cloth pre-soaked with warm water (not to exceed 65 ℃) 
containing a mild detergent, and keep it away from dust. The cover may also be cleaned using sodium 
hypochlorite diluted in water. All parts should be air dried thoroughly before use.  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ/CAUTION: ΜΗΝ χρησιμοποιείτε καθαριστικά με βάση την φαινόλη./Do not use phenolic-based 
product for cleaning.  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ/CAUTION: Μέτα τον καθαρισμό αφήστε το στρώμα να στεγνώσει φυσιολογικά, 
αποφεύγοντας την απ’ ευθείας έκθεση στον ήλιο./After cleaning, dry the mattress without direct 
exposure of sunlight.  

 
Η τσάντα μεταφοράς (αν διατίθεται) θα πρέπει να την αναποδογυρίσετε & να την καθαρίσετε με 
απολυμαντικό διάλυμα. Αφήστε τη να στεγνώσει καλά στο αέρα. Αφού στεγνώσει το εσωτερικό, 
επαναφέρετε την & καθαρίστε την και από εξώ με το ίδιο διάλυμα./The carrying bag (if available) should be 
turned inside out and completely wiped down using the disinfectant solutions. Allow it to air-dry thoroughly. 
Once the inside is dry, turn it back and wipe down the outside of the bag with disinfectant solutions. 



 
6. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ/STORAGE 

 
1. Για να το αποθηκεύσετε, ξαπλώστε το στρώμα από την ανάποδη πλευρά/To store, lay the mattress out flat 

and upsides down.  
2. Διπλώστε σε ρολό, ξεκινώντας από το τμήμα του κεφαλιού./Roll from the head end towards the foot end.  
3. Ο ιμάντας στο τμήμα των ποδιών μπορεί να τυλιχθεί γύρω από το στρώμα, ώστε να μην ξεδιπλώσει./ 

Foot-end strap can then be stretched around the rolled mattress to prevent unrolling.  
 
Σημείωση/Note: ΜΗΝ διπλώνετε, τσακίζετε ή στοιβάζετε το στρώμα./Do not fold, crease or stack the 

mattresses. 
 
7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/MAINTENANCE 
 
7.1 ΓΕΝΙΚΑ/GENERAL 
 
1. Ελέγχετε το καλώδιο και το βύσμα για φθορές και γυμνά μέρη./Check main power cord and plug if there are 

abrasions or excessive wears.  
2. Ελέγχετε το στρώμα για σημάδια φθοράς. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα και οι ράβδοι είναι σωστά 

τοποθετημένοι./Check mattress cover for signs of wear or damage. Ensure mattress cover and tubes are 
stubbed together correctly.  

3. Ελέγχετε την ροή του αέρα στον σωλήνα. Η ροή του αέρα θα πρέπει να εναλλάσσεται μεταξύ κάθε ράβδου 
κάθε μισό κύκλο, εφόσον έχετε την εναλλασσόμενη λειτουργία./Check airflow from the air hose connector. 
The airflow should alternate between each connector every half-cycle time if it's in alternating mode.  

4. Ελέγχετε τις ράβδους για τυχόν τρυπήματα ή βλάβες. Για την αντικατάσταση τους επικοινωνήστε με τον 
προμηθευτή σας.Check the air hoses for any kink or break. For replacement, please contact our local dealers. 

 
 
7.2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/FUSE REPLACEMENT 
 
1. Αποσυνδέστε από την πρίζα την αντλία για να ελέγξετε την ασφάλεια./Disconnect the plug form mains power 

when a blown fuse is suspected.  
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της ασφαλειοθήκης, χρησιμοποιώντας ένα μικρό κατσαβίδι./ Remove the cover of the 

fuse holder by means of a small screwdriver.  
3. Τοποθετείστε μία νέα ασφάλεια τύπου T1A/250V (VDE approved) & επανατοποθετήστε το κάλυμμα./Insert a 

new fuse of the correct rating in, and replace the cover of the fuse holder back. The fuse should be rated as 
T1A/250V type and VDE approved. 

 
 

7.3 ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ/AIR FILTER REPLACEMENT 
 

1. Ξεβιδώστε τις βίδες στο κάλυμμα του φίλτρου στο κάτω μέρος της συσκευής./Loosen the screws from the air 
filter plate located at the back of pump. 

2. Το φίλτρο είναι πολλαπλών χρήσεων & μπορεί να πλυθεί απαλά με ήπιο καθαριστικό & νερό. Στεγνώστε το 
καλά πριν το επανατοποθετήσετε./The filter is reusable and can be washed gently with a mild detergent and 
water. Dry it before use. 

3. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του φίλτρου & αντικαταστήστε το 1 φορά το μήνα./Check the air filter 
regularly if environment is dirty and replace it once a month. 

 
 
 
 
 

9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/TECHNICAL DESCRIPTION  
 

Χαρακτηριστικά/Specifications: 
 
 



Αντλία/Pump Χαρακτηριστικά/Specification 

Τροφοδοσία (Σημείωση: Δείτε την ετικέτα του 
προϊόντος)/Power Supply (Note: See rating label on the 
product) 

AC 120V 50/60 Hz, 0.17A  20W (for 120V system) 
AC 230V 50/60 Hz, 0.07A  16W (for 230V system) 

Τύπος Ασφάλειας/Fuse Rating T1A, 250V 

Χρόνος Κύκλου/Cycle time 4 επιλογές/Four selectable 

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)/Dimension (L x W x H) 29.1 x 20 x 11.7 (cm) 

Βάρος/Weight 2.2 Kg  

Περιβάλλον/Environment 

Θερμοκρασία/Temperature 
Λειτουργία/Operation:10° C to 40° C  
Αποθήκευση/Storage: -15° C to 50° C  
Μεταφορά/Shipping: -15° C to 70° C  

Υγρασία/Humidity 

Λειτουργία/Operation: 10% to 90% ΜΗ Υγροποιημένη/ 

non-condensing 

Αποθήκευση/Storage: 10% to 90% ΜΗ Υγροποιημένη/ 
non-condensing 
Μεταφορά/Shipping:10 % to 90% ΜΗ Υγροποιημένη/ 
non-condensing 

Κατάταξη/Classification 

Class II με ενεργή γείωση/with functional earth 

(Σημείωση/NOTE:5)*, Type BF, IPX0, Εφαρμόσιμο μέρος/ 

Applied Part: Αερόστρωμα/Air Mattress 

Ακατάλληλο για χρήση παρουσία εύφλεκτων αναισθητικών 

μειγμάτων (ΜΗ προστασία AP ή APG)  Not suitable for use in 

the presence of a flammable anesthetic mixture (No AP or APG 

protection) 
Στρώμα/Mattress Χαρακτηριστικά/Specification 

Μοντέλο/Model 0808024  

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)/Dimension (L x W x H) 200 x 85 x 15.2 (cm)  

Βάρος/Weight 9 kg  

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ/NOTE:  
 

1. Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες/Consult the distributor for 
further technical documents. 

2. Τα χαρακτηριστικά είναι κατάλληλα για όλες τις περιοχές με το ίδιο δίκτυο ρεύματος./The specification 
is also suitable for other areas operating with same power supply. 

3. Οι διαστάσεις και το βάρος του στρώματος μετρήθηκαν χωρίς το υπόστρωμα από αφρολέξ./Mattress 
dimension and weight is measured without foam cushion 

4. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των χαρακτηριστικών του προϊόντος χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση./ The manufacturer reserves the right to modify the specification without notice.  

5. Το τερματικό γείωσης χρησιμεύει σαν ενεργή γείωση & ΟΧΙ σαν γείωση προστασίας./The earthing 
terminal is served as functional earth, not protective earth. (for UL only) 

 
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/SAVE THESE INSTRUCTIONS 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ/GROUNDING INSTRUCTIONS 
 
Το προϊόν αυτό θα πρέπει να είναι γειωμένο. Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, μειώνεται έτσι ο κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας αφού παρέχεται έξοδος για το ρεύμα. Το προϊόν είναι εφοδιασμένο με γειωμένο καλώδιο και 
βύσμα με καλώδιο γείωσης. Το βύσμα θα πρέπει να εισέρχεται ΜΟΝΟ σε πρίζα με σωστά τοποθετημένη 
γείωση./ This product should be grounded. In the event of an electrical short circuit grounding reduces the risk of 
electric shock by providing an escape wire for the electric current. This product is equipped with a cord having a 
grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and 
grounded. 
 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ/DANGER :  
 
ΜΗ σωστή χρήση του γειωμένου βύσματος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία. Αν χρειαστεί 



επισκευή ή αντικατάσταση του καλωδίου ή του βύσματος, μην συνδέετε το καλώδιο γείωσης σε τερματική 
επίπεδης τάσης. Το γειωμένο καλώδιο είναι κίτρινου χρώματος με ή χωρίς πράσινες γραμμές. / Improper use of 
the grounding plug can result in a risk of electric shock. If repair or replacement of the cord or plug is necessary, do 
not connect the grounding wire to either flat blade terminal. The wire with insulation having an outer surface that is 
green with or without yellow stripes is the grounding wire.  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ/NOTE : 
  
Αν χρειαστεί επισκευή ή αντικατάσταση του καλωδίου, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με ηλεκτρολόγο ή 
εξειδικευμένο τεχνικό. Για την αποφυγή του κινδύνου ηλεκτροπληξίας ΜΗΝ τροποποιήσετε το καλώδιο ή το 
βύσμα κατά οποιονδήποτε τρόπο. Ελέγξτε με ηλεκτρολόγο ή εξειδικευμένο τεχνικό αν οι οδηγίες γείωσης είναι 
απόλυτα κατανοητές ή αν αμφιβάλετε για την σωστή γείωση του προΙόντος./ If the repair or replacement of the 
cord is necessary, please contact a qualified electrician or serviceman. To reduce the risk of electric shock, do not 
modify the cord or plug in any way. Check with a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are 
not completely understood, or if in doubt as to whether the product is properly grounded. 
 

10. Εγγύηση/Warranty:  

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος στον μηχανισμό & έξι (6) μήνες στο στρώμα & τα 

υπόλοιπα μη μηχανικά μέρη. Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & όχι βλάβες που προέρχονται από 

κακή χρήση/συντήρηση του προϊόντος./ The product has a warranty period of one (1) year on mechanism and six 

(6) months on the mattress & other non-mechanical parts. The warranty covers factory defects and not damages 

from misuse/maintenance product. 

 Φόρμα Εγγύησης/Warranty Claim Form  
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