
Instrukcja używania pompy  
Instructions for use - pump 
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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 przegród 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 w połowie potencjometru. Pozostawić materac na 20-30
minut w celu pełnego napompowania.
Adjust pressure to the half of the power. Allow 20-30 minutes for mattress to inflate
fully.

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

7. Ciśnienie w materacu można regulować za pomocą pokrętła w celu zapewnienia
większego komfortu dla pacjenta.
If 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: 

▪ 220-240V ▪ 50 Hz

Wytwórca: / Manufacturer: 
mdh sp. z o.o. 

ul. Maratońska 104, 94-007, 
90-349 Łódź, Poland

This symbol on the products or accompanying documents means that used electrical or 
electronic products should not be disposed of with the normal household waste. For proper 
disposal, refurbishment or recycling, please take these products to the collection points for 
this type of waste. Alternatively, in some EU countries or other European countries, you 
may return your product to your local retailer when purchasing a similar new product. By 
disposing of this product correctly, you will help to conserve valuable natural resources and 
support the prevention of potential negative effects on the environment and human 
health, which could result from incorrect disposal. For further information, please contact 
your local municipality or collection point waste collection points. Penalties may be 
imposed in accordance with local regulations if this product is disposed of in an 
inappropriate manner. For parties within the European Union, If you wish to discard 
electrical or electronic equipment, please obtain the necessary information from your 
retailer or supplier. Elimination in countries outside the European Union. This symbol is 
valid in the European Union. If you wish to decommission this appliance, please obtain the 
correct decommissioning information from your local authorities or from your retailer.

DISPOSAL OF WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, iż zużytych  
produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu 
komunalnego. Do poprawnej utylizacji, odnowy lub recyklingu należy oddać takie produkty 
w miejscach zbiorczych dla tego typu odpadów. Alternatywnie w niektórych państwach Unii 
Europejskiej albo innych krajach europejskich można oddać swe wyroby lokalnemu 
sprzedawcy w czasie zakupu podobnego nowego wyrobu. Poprawną likwidacją niniejszego 
produktu pomożesz zachować cenne źródła naturalne i wspierać prewencję potencjalnych 
negatywnych wypływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co mogłyby być 
następstwem niepoprawnej likwidacji odpadów. Dalszych informacji uzyskać można w 
urzędach gminnych lub miejscach zbioru odpadów. W przypadku niepoprawnej likwidacji 
niniejszego produktu nałożone mogą zostać kary zgodnie z lokalnymi przepisami. Dla 
podmiotów w krajach Unii europejskiej. Jeżeli chcesz likwidować urządzenie elektryczne lub 
elektroniczne, pozyskaj potrzebne informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy. 
Likwidacja w krajach poza Unię europejską Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. 
Jeżeli chcesz likwidować niniejsze urządzenie pozyskaj potrzebne informacje dot. 
poprawnej likwidacji w lokalnych urzędach lub od swojego sprzedawcy.




