
RHP-04 POZİSYON VEREN 

BORU TİPİ HAVALI YATAK 

Uzaktan Kumandalı

Özellikler: 
Yatak
Boyut: 200cmx90cmx11.5-40cm 
Hava Borusu Sayısı : 18  
Malzeme:  TPU 
Ağırlık: 8.6 Kg 
Maksimum Ağırlık: 150 kg 

Pompa  
Boyut: 28cmx10.2cmx16.5cm 
Hava Çıkışı: 6-8 L/dk 
Basınç Aralığı: 30-80mmHg 
Döngü Süresi: 12/18/24 dk 
Güç Girişi:  220V/50-60Hz 
Ağırlık:  1.6 Kg 
Fonksiyonlar:  otomatik dönüşümlü, otomatik dönüş, baş ucunun ve ayak 
ucunun statik ve yükselmesi  

Basım Tarihi: 20.10.2022



Kurulum: 
Güç kablosu ve hava hortumu konektörünün bağlanması: 

Güç kablosu pompanın sol tarafına bağlanır, hava hortumu ise cihazın sağında 
bulunan hava hortumu portuna bağlanır. 

Hava hortumu konektörünün bağlanması: 
Aşağıdaki resme göre, hava hortumu konektörünü hava hortumu portuna 
bağlamak için hava hortumu konektörünün üçgen çıkıntılı kısmını pompanın 
hava hortumu portunun içbükey kısmıyla hizalayın (Şema 1). Tokayı serbest 
bırakmak için konektörün her iki tarafına bastırın (Şema 2) ve ardından 
konektörü içeri kaydırın (Şema 3), konektörün pompadaki hava hortumu portu 
ile bükülmesiyle tamamlanmıştır (Şema 4).   
1. 

Üçgen çıkıntılı bölümün ve 
içbükey bölümün konumu

2. 

Tokayı serbest bırakmak için yukarıda 
belirtilen iki parçaya basın 

3. 

Konektörü pompanın portuna doğru 
kaydırın

4. 

Kurulumu tamamlamak için konektör, 
pompadaki hava hortumu portu ile 

bağlanmalıdır.
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Uzaktan kumandadan gelen giriş, pompa panelindeki giriş ile aynıdır. 

Kullanım: 
Varsayılan: Hava tüpünü dönüşümlü şişirme ve söndürme özelliğine sahip 
A-B Değişken Modu
1. Pompayı çalıştırmak için Güç Tuşuna basın.
2. "+" ve "-" tuşlarını kullanarak kullanıcının ağırlığını KG cinsinden girin.
3. Döngü süresi tuşuna basarak hava tüplerinin değişken şişmesi ve
sönmesi için döngü süresini ayarlayın. 3 dakika boyunca herhangi bir
işlem yapılmadığında tuşlar otomatik olarak kilitlenir. Bir işlem yapılmak
istendiğinde Kilit tuşuna basılarak tuş kilidinin açılması gerekir.
4. Minimum basınca ulaşıldığında; pompa otomatik olarak değişken
özellikte çalışmaya başlar. Ayrıca düşük basınç göstergesi söner ve
normal basınç göstergesi yanmaya başlar.

Alarm 
1. Pompa yapılan ilk ayarlamaya göre çalışır ve basın. düzenlemesi yapar.

Çalışmaya başladıktan sonraki 60 dakika içerisinde minimum basınca
ulaşılamazsa pompanın alarmı devreye girer.

2. Alarm tuşuna basılarak alarm geçici olarak sessize alınabilir, 4 dakika sonra
alarm tekrar çalmaya başlar. Minimum basınca hala ulaşılamazsa alarm
tekrar çalmaya başlar.

3. Alarm sürekli çalmaya devam ederse hava tüpleri veya hortumlarda herhangi
bir hava kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz veya detaylı inceleme için
teknik servis ile irtibat kurunuz.

SessizKilit Statik Kafa KaldırmaDöngü Süresi

  Sola Dönüş         Sağa Dönüş Ayak Kaldırma

12 dk

18 dk

24 dk
Normal Basınç

Düşük Basınç



Diğer Kullanımlar: 
Statik Modu  
Tüm tüpler statik basınca şişirilir. 

1. Pompa çalışırken statik moduna geçmek için Statik tuşuna basılır.
2. 3 dakika boyunca herhangi bir etkileşim yapılmazsa pompanın tuşları

otomatik olarak kilitlenir. Herhangi bir işlem yapolacağında kilit açmak için
Kilit tuşuna basılması gerekir.

3. Statik basınca ulaşıldığında pompa otomatik olarak statik özelliği ile çalışır.
Minimum basınca ulaşıldığında düşük basınç göstergesi söner ve normal
basınç göstergesi yanmaya başlar.

Döndürme
Herhangi bir dönme tuşuna basıldığında sistem Statik Moda geçiş yapar. 
Şilte sağa ya da sola dönecek şekilde veya sağdan sola döngü halinde 
(dönme döngüsü - her iki yön dönmesi için yaklaşık 75 dakika) dönecek 
şekilde ayarlanabilir.
1. Sağa dönme, sola dönme veya her iki yöne dönme tuşlarından herhangi

birine basıldığında sistem tüm hava tüpleri şişmiş olacak şekilde statik
moduna geçer.

2. Basılan tuşa ait gösterge ışığı yanar ve şilte seçilen yönde dönmeye başlar.
3. 3 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında pompanın tuşları

otomatik olarak kilitlenir.

Kafa Kaldırma / Ayak Kaldırma
Kafa kaldırma veya ayak kaldırma tuşuna basıldığında sistem Statik Moduna 
geçiş yapar.  Sistem yalnızca kafa kaldırma ya da yalnızca ayak kaldırma 
fonksiyonu veya her ikisi de olacak şekilde ayarlanabilir.   

1. Ayak kaldırma, kafa kaldırma tuşlarından herhangi birine veya her ikisine
basıldığında sistem tüm hava tüpleri şişmiş olacak şekilde statik moduna geçer.

2. Basılan tuşa ait gösterge ışığı yanar ve şilte seçilen yönde hareket etmeye
başlar.

3. 3 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında pompanın tuşları otomatik
olarak kilitlenir.
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