
BRUKSANVISNING  
PUMPE FOR CAREBED – CAREBED OP 

 

                                                                                                                     
Grensesvingen 9, Helsfyr 

0603 OSLO 
Tel. 22 57 95 00 
Fax 22 57 95 01 
www.invacare.no 

 

 
BRUKSANVISNING: 
Skru av korken på ventilen og plasser munnstykket over ventilen. Start pumpen med bryter 
Pump i 1,0 min og skru korken godt til. Stopp pumpen med bryter. 
    
DISSE ADVARSLER  ER TATT MED AV SIKKERHETSGRUNNER. LES ADVARSLENE NØYE FØR DU TAR 
MASKINEN I BRUK: 
1. Maskinen er beregnet på å bli brukt av voksne. Barn må ikke få anledning til å røre kontrollene eller leke med dem. 

Forlat aldri maskinen i gang med barn i nærheten. 
2. Det er farlig å forandre spesifikasjonene eller modifisere maskinen på noen måte. 
3. Maskinen er kun beregnet for innendørs bruk. Den må oppbevares tørt. 
4. Pass på at maskinen ikke er i kontakt med vann eller annen væske. 
5. Bruk aldri maskinen i nærheten av brennbare gasser. 
6. La aldri maskinen være i gang uten tilsyn. 
7. Trekk aldri i kabelen for å få støpselet ut av stikk-kontakten. 
8. Hold kabelen godt unna olje, skarpe kanter og ru overflater. Kabelen må aldri skades på noen måte. 
9. Bruk aldri pumpen i våtrom. 
10. Forsøk aldri å reparere maskinen selv. Enhver reparasjon som utføres av andre enn en autorisert person kan resultere 

i skade og/eller alvorlig svikt. 
11- Pumpen transporteres/lagres/brukes i rom med relativ fuktighet 10-90% og ikke over 40 grader Celsius. 
12. Rengjøring: Vaskes med fille fuktet i vann,  metanol eller isopropanol ved behov.   
13. Ved feil eller fare trekkes støpsel ut av stikkontakt. 
14. Pumpen skal brukes under en høyde på 2000 meter. 
15. Oppdages elektromagnetisk støy kontaktes en Radio/TV reparatør. 
16. Pumpen brukes i rom med normal belysning. 
17. Brukeren er ansvarlig for riktig bruk av pumpa. Care Product A/S fraskriver seg ansvar for utilsiktet bruk. 
18. Mobiltelefon kan brukes nær pumpa. 
19. Transport og lagring kan skje fra -25C til +70C, relativ luftfuktighet maksimalt 93% 
20. Bruk kan skje fra +5C til 40C, relativ fuktighet 15% til 93% og lufttrykk 700hPa til 1060hPa 
21. Brukeren er ansvarlig for at disse advarsler og sikkerhetsregler blir fulgt.  
22. Care Product AS er ikke ansvarlig for utilsiktet bruk. 
23. Maksimalt støynivå ligger under 70 dBA 
Generell informasjon 

1. Garantien gjelder for produksjons- og 
materialfeil og gjelder i produktets levetid. 

2. Bytte av sikringer: 
- trekk kabel ut av pumpa 
- vipp sikringsholderen opp 
- monter nye sikringer 
- monter sikringsholderen i pumpa 

Symboler: 
           Klasse II utstyr 
          Generell advarsel 
 

          Les bruksanvisning 
          Pumpen tilfredsstiller dir. 93/42/EEC,  
                            EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-1-11 
         Vekselstrøm 
           Bryter på  
           Bryter av 
         IP22           1: Sikret mot berøring av bevegelige  
                                deler i motor. 
                            2: Pumpa tåler lett regn 
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