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Протипролежневий матрац з компресором 

OSD-F-103 
 

Інструкція користувача 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Дякуємо, що віддали перевагу нашій продукції. 
Будь-ласка, уважно ознайомтеся з цією інструкцією і дотримуйтеся її під час 

використання виробу.  
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1. Опис 
 
Система складається з двох частин: ячеїстого матраца та компресора. Тихий і 

компактний, компресор також відрізняється низьким енергоспоживанням. Панель 
управління проста і зручна для користувача. Через кожні 6-7 хвилин тиск у матраці 
змінюється за допомогою послідовного надування і здування повітряних ячейок. Доведено, 
що постійний тиск на виступаючі частини тіла є основною причиною виникнення пролежнів. 
Безперервна масажна дія знижує тиск і покращує циркуляцію повітря. 

 
2. Використання 

 
1. Покладіть матрац на ліжко таким чином, щоб 

компресор був у ножній частині ложа. 
2. Використовуйте вбудовані гачки для надійної 

фіксації компресора на спинці ліжка біля ніг або на 
місці з гладкою та рівною поверхнею. 

3. Підключіть компресор до матраца за допомогою 
повітряного шланга. 

4. Підключіть компресор до розетки. Переконайтеся, 
що шнур живлення знаходиться в безпечному 
положенні. 

5. Увімкніть кнопку живлення на панелі управління 
компресора. Матрац автоматично почне 
заповнюватися повітрям. 

6. Коли матрац буде повністю надутий, налаштуйте його згідно з потребами 
користувача, використовуючи тумблер на панелі управління. 

 
 
Увага! 
 
1. Не паліть поблизу компресора. 
2. Тримайте компресор подалі від гарячих поверхонь. 
3. Є ризик пошкодження системи при використанні поблизу займистих речовин. 
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3. Характеристики матраца 

 

Матеріал ПВХ 

Габарити, Д х Ш, (см) 200 х 90 

Висота секцій, (см) 7 

Вага, (кг) 2-2,5 

Максимальне навантаження 
Вага користувача, (кг): 

 
130 

 
4. Характеристики компресора 

 
Зміна циклу, (хв.) 6 

Робочий тиск, (мм рт. ст.) 70-130 

Вихід повітря, (л / хв.) 6-7 

Габарити, Д х Ш х В, (см) 23,5 x 12 x 9,5 

Вага, (кг) 1,4 

Електрообладнання класу 
захисту II 

так 

Електромережа, (В - Гц) 110/220/240 – 60 

Умови навколишньої середи 
Температура, (°C): 
Вологість, (%): 
 
Умови зберігання та транспортування 
Температура, (°C): 
Відносна вологість, (%): 

 
10 - 40 
10 - 75 

 
 

від -18 до +43 
10 - 95 

 
 

До протипролежневої системи входять: матрац, компресор, набір для ремонту. 
 
Виробник залишає за собою право змінювати опис та характеристики товару без 
попереднього повідомлення. 

 
5. Заходи безпеки 

1. НЕ ЗАЛИШАЙТЕ компресор, увімкненим в електромережу, якщо він не 
використовується. 

2. ЗАПОБІГАЙТЕ непомірної кількості рідини. 
3. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ агресивні миючі засоби. 
4. НЕ НАМАГАЙТЕСЯ перемістити обладнання, якщо воно підключене в електромережу. 
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6. Умови гарантії 

 
ТОВ “ОСД Східна Європа” гарантує відсутність заводських дефектів 
і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати 
купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у 
Інструкції. 

 
1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну. 
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках: 
а) порушення правил експлуатації викладених у інструкції; 
б) при наявності слідів стороннього втручання (наприклад, спроба самостійного ремонту 
виробу тощо); 
в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.  
3. Гарантія не розповсюджується на: 
а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування; 
б) пошкодження, що викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин 
тощо; 
в) пошкодження, що викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги 
у мережі), неправильне підключення пристрою і таке інше. 
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) 
календарних днів, не враховуючи день купівлі виробу. 
 
Обмін товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено 
його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий 
документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром. 
 
Увага! 

1. Не кладіть на протипролежневий матрац важкі предмети (звичайний матрац, матрац 
на спіненому матеріалі тощо). 

2. Стежте за тим, щоб не штрикнути матрац будь-яким гострим предметом.  
3. Не паліть, лежачи чи сидячи на матраці. 
4. Для миття (чистки) матрацу використовуйте лише м'які миючі засоби. 
5. Не розбирайте повітряний насос для виконання його ремонту чи модифікації. 
6. Коли матрац використовуєте, завжди накривайте його чистим бавовняним 

простирадлом. 
7. Не прикладайте занадто великий тиск до малих частин надувного матрацу. 
8. Ні в якому разі не використовуйте для прання і сушки матрацу пральну машину чи 

сушку. 
9. Не тримайте нагрівальні пристрої поблизу матраца. 
10. Не допускайте падіння повітряного насосу. 
11. Тримайте електричні прилади на відстані від води (тобто дотримуйтесь правил 

безпеки під час користування побутовими електричними предметами). 
 
 
 
Дата:__________     Печатка / Підпис:______________ 
 


	Протипролежневий матрац з компресором
	OSD-F-103



