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ΕΓΥΕΙΡΙ∆ΙΟ ΥΡΗΣΗ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
Ανηιία
Οη ιεηηοςπγίερ ηερ ανηιίαρ πεπηγπάθονηαη παπαθάηυ.
∆ηαθόπηερ Ενεπγοποίεζερ (1)
Ο δηαθόπηερ βπίζθεηαη ζηο δεξηό µέπορ ηερ ανηιίαρ.
Η Ενεπγοποίεζε/απενεπγοποίεζε ηερ ανηιίαρ ππαγµαηοποηείηαη πηέδονηαρ
ηον δηαθόπηε ζηεν ζέζε ON/OFF ανηίζηοησα.
Ρςζµηζηήρ Πίεζερ (2)
Γςπίζηε ηον πςζµηζηή πίεζερ γηα να θαζοπίζεηε ηο επηζςµεηό επίπεδο
πίεζερ.

Ρςζµηζηήρ Πίεζερ (2)

∆ηαθόπηερ Ενεπγοποίεζερ (1)

ηπώµα
Σο ζεη πεπηέσεη ζηπώµα θςτειών από PVC – EN71

Ο∆ΗΓΙΕ ΥΡΗΗ
Σοποζεηείζηε ηεν ανηιία ζε οπηδόνηηα ζέζε ή θπεµάζηε ηεν ζηο θπεβάηη από
ηοςρ γάνηδοςρ πος βπίζθονηαη ζηεν ανηιία.
Ειέγξηε γηα ηςσόν αησµεπά ανηηθείµενα ή πποεξοσέρ ππην από ηεν ηοποζέηεζε
ηος αεποζηπώµαηορ ζηο θπεβάηη.
Σοποζεηείζηε ηο ζηπώµα ζηο θπεβάηη θαη αζθαιίζηε ηο δηπιώνονηαρ ηα άνυ θαη
θάηυ πποεξέσονηα πηεπύγηα θάηυ από ηο ζηπώµα ηος θπεβαηηού.
ςνδέζηε ηοςρ ζυιήνερ ηποθοδοζίαρ αέπορ µε ηηρ εξόδοςρ αέπα ηερ ανηιίαρ.
ηγοςπεςηείηε όηη οη ζυιήνερ δεν έσοςν δηπιυζεί ή παπαµοπθυζεί.
Σοποζεηείζηε ηεν ειεθηπηθή ανηιία ζε θαηάιιειε παποσή πεύµαηορ θαη
ενεπγοποηείζηε ηεν ζςζθεςή. Σο θυηάθη ιεηηοςπγίαρ ζα ππέπεη ηώπα να είναη
αναµµένο.
Απαηηούνηαη πεπίπος 20 ιεπηά γηα να θοςζθώζεη πιήπυρ ηο ζηπώµα.
θεπάζηε ηο ζηπώµα µε ένα ζενηόνη θαη εθαπµόζηε σαιαπά.
Ρςζµίζηε ηον έιεγσο πίεζερ γηα να πποζθέπεηε ηο θαιύηεπο αποηέιεζµα γηα ηον
αζζενή πάνηα µε ηηρ οδεγίερ ηος εηδηθού ηαηπού.
Ο∆ΗΓΙΕ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ
Σο ζηπώµα µποπεί να θαζαπηζηεί µε αποιςµανηηθό δηάιςµα
Μεν βςζίδεηε ηεν ανηιία ζε νεπό
Αποθεύγεηε γενηθά ηηρ ςτειέρ ζεπµοθπαζίερ (πσ θιηβάνοςρ )
Μεηά ηον θαζαπηζµό ηο ζηπώµα θαη ηο θάιςµµα να αεπηζηούν µέσπη να
ζηεγνώζοςν πιήπυρ
ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
•
•

Σάζε : 220V/50Hz
Παποσή αέπα: 5 liter/min.

•
•
•
•
•
•

Όπηα Πίεζερ: 40 mmHg – 100 mmHg
Υπόνορ Κύθιος: 10 min.
Βάπορ: 1,4 kg
∆ηαζηάζεηρ Ανηιίαρ: 26cm(Μ) x 12cm(Π) x 11.5cm(Τ)
∆ηαζηάζεηρ ηπώµαηορ : 200cm(Μ) x 90cm(Π) x 6.5cm(Τ)
Τιηθό θαηαζθεςήρ ηπώµαηορ : PVC – EN71
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