
 

Instrukcja obsługi pompy 
User’s manual - pump 
Wydanie/edition MG 03.2016   

1. Pompę ustawić w pozycji horyzontalnej lub zawiesić na haczykach. 
Position pump on horizontal surface or hang the pump to the foot end bed rail after 
opening pump’s hanger to proper width.  

2. Ułożyć materac na łóżku. Zabezpieczyć go poprzez zwinięcie wyłogów pod materac 
łóżka. Wlot powietrza musi być w części stopowej łóżka.  
Place the mattress on the bed. Secure it with end flaps or straps. Air intake must be at 
foot end of bed. 

3. Podłączyć rurki zasilające do wylotu materaca i pompy. Upewnić się czy rurka nie jest 
zagnieciona lub skręcona. Pozwolić na swobodne ułożenie się komór materaca.  
Connect mattress air tubes to the pump checking the air tubes are not kinked or 
twisted under mattress. Then make sure air tubes “click” into pump and fixed firmly. 

4. Pompę podłączyć do prądu i włączyć. Zaświeci się lampka kontrolna włącznika. 
Connect Power cord to the air pump and then plug into a suitable electrical power 
source. Then switch on the power to begin to inflate the mattress. 

5. Ustawić regulator ciśnienia na maksimum. Pozostawić materac na 20 - 30 minut w 
celu pełnego napompowania.  
Adjust pressure to the maximum. Allow 20 -30 minutes for mattress to inflate fully. 

6. Przykryć materac prześcieradłem, nie naciągać.  
Cover the mattress with a sheet and tuck loosely. 

7. Ciśnienie w materacu można regulować za pomocą pokrętła w celu zapewnienia 
większego komfortu dla pacjenta.  
Pump pressure is adjustable. Please use pressure adjustable dial to give maximum 
patient comfort. 

 
UWAGA: / CAUTION:  
NIE WOLNO używać w obecności produktów łatwopalnych. Grozi to wybuchem.  
DO NOT use in the presence of flammable materials. Can create an explosion hazard. 
 

Parametry: / Specifications: 

▪ 220-230 V ▪ 50Hz 
 

Wytwórca: / Manufacturer: 
mdh sp. z o.o. 
ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24 
90-349 Łódź, Poland 

 
 
 
 


