
PAINEILMALAITE 

KÄYTTÖOHJE 

Käyttöaiheet 
Tämä laite on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille ja heidän valvonnassaan kotona 
hoidettaville 
potilaille. Laitetta käytetään osana monien eri sairauksien hoitona, kuten imunestekierron häiriö 
(primaari lymfedeema), trauma aiheuttama turvotus (ödeema), urheiluvammat ja urheilusta 
palautuminen, vuodelevon jälkeinen turvotus, laskimoiden vajaatoiminta sekä krooninen turvotus 
(lymfedeema). 
 
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen sen käyttöä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten. 
* Varoitus: Lääkäri ei voi myydä tai määrätä laitetta käyttöön 
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• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 
• Säilytä tämä käyttöohje laitteen lähellä helposti saatavilla. 
• Tämä käsikirja sisältää yksityiskohtaiset tiedot, jotka käyttäjän on säilytettävä 
estääkseen vaaratilanteet ja ympäristön vahingoittumisen sekä varmistaakseen 
laitteen turvallisen käytön. 
• Jos laite toimii huonosti tai lakkaa toimimasta, sammuta se heti. 
• Kytke laite irti, kun sitä ei käytetä. 

VAROITUKSET Kuolema tai vakava loukkaantuminen voi tapahtua, jos käyttäjä 
ei noudata ohjeita. 
 
HUOMIO Noudata kaikkia käyttöohjeen ohjeita. Jos ohjeita ei noudateta, on 
riskinä loukkaantuminen tai 
ympäristön vahingoittuminen. 
 
KIELTO Ohjeiden antaminen kiellettyä. 
 
 
HUOMAUTUS Purkaminen kielletty. Älä yritä avata, korjata, purkaa tai muokata 
tämän laitteen pääyksikköä. Tämä voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai 
käyttäjän loukkaantumisen. 



Turvallisuusohjeet 

VAROITUS 
1. Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Älä käytä Air Relaxia 
erittäin kosteassa paikassa, kuten 
saunassa tai kylpyhuoneessa. Tämä voi johtaa sähköiskun aiheuttamaan 
mekaaniseen vikaan tai palon 
aiheuttamaan vammaan. 
VAROITUS 
2. Pidä lapset kaukana tästä tuotteesta, sähköiskun tai muun vakavan 
vamman vaaran vuoksi. 
VAROITUS 
3. Irrota virtajohto hätätilanteessa tai kytke laite pois päältä painamalla ON 
/ OFF-painiketta. Irrota sitten letkun 
tulppa välittömästi laitteesta niin, että jalkamansetin ilma poistuu 
itsestään muutamassa minuutissa. 
VAROITUS 
4. Kun käytät tai kuljetat tätä tuotetta, älä ravista tai pudota laitetta, sillä 
tämä voi aiheuttaa laitteeseen häiriön 
ja laite voi lakata toimimasta. 
HUOMIO 
5. Älä kytke laitetta jakorasiaan. Käytä pistorasiaa, jossa on sulake 
paloturvallisuuden vuoksi. 
HUOMIO 
6. Irrota pistoke pistorasiasta ukonilmalla tai sähkökatkoksen sattuessa. 
HUOMIO 
7. Pidä kiinni pistokkeesta älä johdosta, kun kytket tai irrotat laitteen. Tämä 
oi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon 
aiheuttaman vamman. 
KIELTO 
8. Älä taivuta tai kierrä johtoa voimakkaasti, äläkkä aseta raskaita esineitä 
langalle. Saatat aiheuttaa tulipalon. 
KIELTO 
9. Aseta pistoke kokonaan pistorasiaan palovaaran välttämiseksi. 



Turvallisuusohjeet 

KIELTO 
10. Älä vedä johdinta siirtääksesi laitetta. Älä käytä laitetta, jos johto on 
vaurioitunut. 
KIELTO 
11. Älä yritä avata, korjata tai muokata tätä laitetta. Tämä voi aiheuttaa 
tulipalon, sähköiskun tai käyttäjän loukkaantumisen vaaran. 
KIELTO 
12. Älä käytä öljyä, bentseeniä, alkoholia tai muita kemikaaleja laitteen tai 
jalkamansettien puhdistamiseen. Laite voidaan pyyhkiä varovasti kuivalla 
pyyhkeellä tai liinalla. 
KIELTO 
13. Älä anna pölyn, veden tai muiden nesteiden joutua kosketuksiin tai 
imeytyä päälaitteeseen. Älä sijoita pääyksikköä paikkaan, jossa se voi pudota 
veteen, tai paikkaan, josta se voi vetäytyä veteen. Älä käytä laitetta uidessa 
tai veden läheisyydessä. 
KIELTO 
14. Älä käytä paikoissa, joissa lämpötila on yli 35 ° C tai alle 0 ° C. Tämä voi 
aiheuttaa mekaanisia ongelmia, sähköiskun, tulipalon, vahingoittaa fyysisesti 
tai aiheuttaa aineellisia vahinkoja. 
KIELTO 
15. Älä laita esineitä laitteen päälle tai jalkamanseteille käytön aikana. Tämä 
voi aiheuttaa tulipalon tai käyttäjän 
vamman. 
 
 
 
• Lopeta käyttö, jos laitteesta lähtee epänormaali haju.  
Tässä tapauksessa sammuta se, irrota pistoke ja ota yhteyttä lisäohjeiden 
saamiseksi.  
Käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun käyttäjälle. 



Käyttöaiheet 
Vastaaiheet 
Älä käytä tätä tuotetta, jos sinulla on tulehdus, infektio, tunnistamaton kipu 
tai verenvuoto (sisäinen tai ulkoinen) 
hoidettavalla alueella tai sen lähellä tai jos olet loukkaantunut hoidettavalta 
alueelta tai sen läheltäÄlä 
käytä tätä tuotetta, jos sinulla on jokin seuraavista tiloista: 
• Akuutti keuhkopöhö   • Akuutit infektiot  
• Akuutti tromboflebiitti  • Syvä laskimotukos  
• Uusiutuvat keuhkoemboliat 
• Jos lisääntynyt laskimo- ja imusuonten paluu aiheuttaa ei-toivottuja 
mustelmia tai kasvaimia laitteen käytön aikana tai sen yhteydessä 
• Luunmurtumat tai sijoiltaanmenot hoidon aikana 
• Älä käytä potilaille, joilla on avoin haava tai tulehdus hoidon aikana. 
 
1. Ota yhteys lääkäriin ennen tämän laitteen käyttöä, jos: 
Jos olet raskaana tai tunnet olosi heikoksi / jos sinulla on implantti laiteen 
käyttöalueella. 
Jos sinulla on sydämentahdistin. 
2. Jos laite ei toimi oikein, pysäytä se välittömästi ON / OFF-painikkeella. 
KIELTO 
3. Lopeta käyttö, jos koet käytön aikana epänormaaleja fyysisiä tuntemuksia. 
VAROITUS 
4. Jos virta katkeaa, irrota kaapeli jalkamanseteista, jolloin ilma poistuu 
itsestään. 
VAROITUS 
5. Älä ohjaa paineilmaa silmiin, nenään, suuhun tai korviin. Voit vahingoittaa 
vakavasti itseäsi. 
VAROITUS 
6. Tyhjennä housujen taskut ennen jalkamansettien pukemista. 
(Tyhjentämättä jättäminen voi vahingoittaa taskuissa olevia esineitä tai 
laitteen jalkamansetteja). 
7. Irrota laite käytön jälkeen ja säilytä hihnat ja laite turvallisessa paikassa. 
8. Varoitus: vaatteet, ihokarvat ja iho voivat tarttua vetoketjuun. 
VAROITUS 
9. Älä taivuta tai käännä letkua. 



Mansettien säilytys ja huolto 

Käytä jalkamansettejamme huolelisesti. Mansetit on tarkoitettu 
pneumaattiseen käyttöön, eivätkä ne ole helposti korjattavissa. 
 
1. Jalkamansetit on tarkoitettu yhden käyttäjän käyttöön, jotta estetään 
mahdollisten infektioiden siirtyminen toisiin käytttäjiin. 
VAROITUS 
2. Mansetit eivät ole pestäviä. 
Mansettien kestävyys voi vahingoittua, jos se on märkä, joten on 
suositeltavaa puhdistaa ne pehmeällä, kostealla liinalla ja antaa ilmakuivua. 
KIELTO 
3. Älä täytä jalkamansetteja, jos ne eivät ole puettuna päälle. 
Älä käytä muita ilmapumppuja mansettien täyttöön. Tämä voi aiheuttaa 
vaurioita. 
KIELTO 
4. Älä säilytä mansetteja lähellä uuneja, savukkeita, neuloja tai saksia, jotta 
mansetit eivät vahingoitu. 
VAROITUS 
5. Pidä käyttämättömät mansetit puhtaassa paikassa. Älä altista niitä 
äärimmäisille 
lämpötiloille. 
6. Älä taivuta tai käytä voimaa, äläkä aseta raskaita esineitä mansettien 
päälle. 

Säilytys ja ylläpito 

1. Säilytä se alhaisessa kosteudessa. 
2. Älä säilytä laitetta alueella, jossa on haitallisia olosuhteita, kuten; 
höyrynpaine, lämpötila, kosteus, ilmanvaihto, auringonvalo, pöly ja suolaisuus. 
3. Kun asennat tai kuljetat laitetta, varo, ettet ravista tai pudota sitä. 
4. Pidä se poissa lasten ulottuvilta. 
5. Älä säilytä kaasua tai kemikaaleja lähellä. 
6. Tarkasta laite ja lisävarusteet säännöllisesti. 
7. Tarkista ennen laitteen käyttöä, että se on puhdas ja toimii oikein. 



Käyttöjärjestelmä 

Ilma pumpataan laitteesta silikoniletkun kautta, joka on liitetty 
jalkamansetteihin. Ilma pakkautuu venttiiliin. Solenoidiventtiilejä 
ohjataan piirin syöttölaitteelta joka päästää ilmaa kumpaankin 
mansettikammioon avaamalla ja sulkemall 

Osat 

1. Kahva: Käytetään laitteen kuljettamiseen. 
2. Näyttö: Näyttää toimintatilan. 
3. Käyttöpainikkeet: Voit valita ON / OFF, MODE, POINT (MANUAL), PRESSURE 
ja AUTO. 
4. Ilmanotto: Letkun pistoke asetetaan tähän pistorasiaan nuolien osoittamalla 
ylöspäin. 
5. Silikoniletku: Ilma kiertää silikoniletkun läpi mansettien täyttämiseksi. 
6. T-liitäntä: Liittää jalkamansetit toisiinsa. 
7. Letkun pistoke: Yhdistää laitteen ilmanottoaukkoon. 
8. Jalkamansetitt: Merkitty oikea ja vasen jalka. Käytä niitä vastaavasti, 
varmista, että ne ovat tiiviisti kiinnitetty ja varmistettu tarranauhalla. 



Näyttöruutu 

1. Näyttö: Näyttää neljä kammiota manseteissa (nilkan, pohkeen, polven 
ja reiden) Kun näyttö syttyy, näytetty kammio täyttyy ilmalla. 
2. Automaattinen ohjelmanäyttö: Näyttää Auto-ohjelman tilan. 
3. ON / OFF: Näyttää tehon tilan. 
4. MODE A, B, C: Näyttää käytössä olevan käyttötilan. 
5. POINT (Manual): Näyttää "POINT (Manual)" -tilan toimintatilan. 
Mansetin toiminta-alue on valittu. 
6. PAINE: Ilmanpaineen tasot vaihtelevat välillä 0 ~ 230 mmHg. 
On neljä painetasoa, jotka voidaan valita painamalla tätä painiketta käytön 
aikana. 
Oletuspaine on taso 1. 
Taso 1: 0 ~ 60 mmHg 
Taso 2: 60 ~ 120 mmHg 
Taso 3: 120 ~ 180 mmHg 
Taso 4: 180 ~ 230 mmHg 
7. AUTO: Näkyy ja toimii, kun AUTO-painiketta painetaan. 



Toimintopainikkeet 

ON / OFF, MODE 
1 "ON / OFF" -painike 
• Kun "ON / OFF" -painiketta painetaan ensin, "AUTO" 
-ohjelma ja "A" -tila aktivoituvat. (Paine taso 1) 
• Sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua, kun 
et paina muita toimintopainikkeita istunnon aikana. 
• Jos painat muita toimintopainikkeita nykyisen 
istunnon aikana, kuluu aikaa sammumiseen 
ylimääräiset 15 minuuttia 
toiminnonäppäimen painamisesta. 

2 "MODE" -painike 
• Voit valita "A", "B", "C" -tilan. 
Paina kerran MODE-painiketta. Jos haluat muuttaa tilaa. 
• Jos "MANUAL" tai "AUTO" painetaan käytön aikana, MODE-merkkivalo 
sammuu ja vasta valittu tila syttyy. 
 
 
 
MODE "A" 
Kukin kammio täyttää ja tyhjenee yksi toisensa jälkeen. 
 
 
 
 
MODE "B" 
Kukin yksittäinen kammio täyttyy ja pysyy paisutettuna, kunnes neljä kammioita 
on täytetty. Ne sitten tyhjentävät ALL. 
 
 
 
 
MODE "C" 
Neljä kammiota täyttää ja tyhjentää samanaikaisesti. 



Toimintopainikkeet 

POINT, PRESSURE, AUTO 
3 POINT (manuaalinen) -painike 
• Voit valita tiettyjä pisteitä / kammioita, joihin 
voit keskittyä. 
• Voit valita neljästä osasta jalkojen 
puristusalueita. 
• Jos painat "MODE" tai "AUTO" käytön aikana, 
POINT-merkkivalo sammuu ja muutetun 
toiminnon merkkivalo syttyy. 
• "POINT" -toiminnon käyttö täyttää ja 
tyhjentää vain tämän alueen. Valitse kohdat 
alla olevasta 
oppaasta pisteiden / osan valitsemiseksi. 

• Painealue muutetaan joka kerta, kun näppäintä painetaan. 

X 1 X 2 X 3 X 4 

X 5 X 6 X 7 

4 PRESSURE-painike 
• On neljä painetasoa, jotka voidaan valita yksitellen painamalla tätä 
painiketta käytön aikana. 
Oletuspaine on taso 1. Painamalla painiketta jatkuvasti, voit asettaa 
painetason korkeammalle 
tasolle 
5 AUTO-painike 
• "AUTO" -toiminto käynnistyy, kun painat tätä painiketta. Se sammuu, 
kun painat "ON / OFF". 
• "AUTO" -ohjelma yhdistää "MODE" (A, B, C) ja "POINT" tässä 
järjestyksessä 
• Painetaso voidaan valita AUTO-ohjelman aikana. 



Käyttöjakso 

MODE-työkierto 



Käyttöjakso 

POINT:n toimintajakso 



Käyttöjakso 

AUTO: n toimintajakso 



Miten tätä laitetta käytetään? 

HUOMAUTUS: Kun laite on vastaanotettu kaikki letkut ovat liitettynä, lukuun 
ottamatta koneeseen liitettävää letkun pistoketta. 

1 ”T” -terminaaliletkujen liittäminen 

1) Letkuja ei saa kiertää tai taivuttaa. 
2) Vasemman ja oikean mansetin nuolet ovat toisiaan vasten ja ne on liitetty T-
liittimeen. 

T-liittimeen 

2 Liitä letkuliitin laitteeseen 

1) Letkuja ei saa kiertää tai taivuttaa. 
2) Liitä letkuliitin laitteen ilmanottoaukkoon varmistaaksesi, että merkkinuoli on 
ylöspäin. 
3) Putkipistoke on kytkettävä kokonaan, jotta ilma ei pääse vuotamaan. 
 
 
   3 Virtajohdon kytkeminen (110-120 V virtalähde) 
1) Tarkista, että jännite on sama kuin laitteessa. 
VÄÄRÄ JÄNNITE VAHINGOITTAA PYSYVÄSTI JA VOI AIHEUTTAA TULIPALON. 
Väärän jännitteen 
käyttö mitätöi takuun. 
2) Kytke virtajohto kokonaan. Laite piippaa kahdesti, kun virta on kytketty. 
3) Aseta tuote tasaiselle alustalle. 



Miten tätä laitetta käytetään? 

4 Jalkamansettien käyttö 

Oikea 

Vasen 

Suojus 
Käytä suojusta 
suojaamaan 
ihoasi. 

1) Käytä kevyitä vaatteita käyttäessäsi laitetta. 
2) Varmista, että vasen ja oikea jalka on vastaavissa manseteissa. 
3) Vedä vetoketju kokonaan ylös ja varmista, että vaatteet eivät jää vetoketjuun. 
4) Aseta vetoketju niin tasaiseksi kuin kuvassa ja kiinnitä tarranauha tiukasti. 

Tarranauha 
Tarranauha estää vetoketjua aukeamasta, kun ylemmät kammiot täyttyvät. Jos 
näin tapahtuu, älä huolestu, katkaise laitteestavirta ja sulje vetoketjut, kuten 
ylempänä on ohjeistettu. 



Ongelmien karttoittaminen 

Vianselvitys 
Ole hyvä ja määritä ongelma ennen kuin otat yhteyttä korjauspalveluun. 



Mallitarra 



TAKUUTIEDOT 
 
Air-Relax-yksikkö / lisävarusteet kuuluvat valmistusvakuutukseen materiaali- ja 
valmistusvirheiden varalta vuoden ajan ostopäivästä Air-Relaxista. Jos takuuaikana 
ilmenee vika, valmistaja voi valinnan mukaan: a) korjata vian korjaamalla tai korvaamalla 
viallisen osan tai kompoentin. Ilman kustannuksia osista tai työstä; tai b) korvata laiteen 
samanlaisella tai vastaavalla laitteella. Air-Relax - yksikössä on jalkamansetit, laite ja 
letkut. 
 
Edellä mainittu takuu ei kata normaalia kulumista tai kosmeettisia vaurioita, ja se on 
mitätön, jos laitteita tai lisävarusteita ei käytetä käyttöohjeen mukaisesti, jos niitä 
käytetään väärin tai muutetaan millään tavalla tai jos joku muu kuin valmistajan 
valtuutettu huoltoedustaja korjaa laitetta. Tämä takuu ei sisällä kuljetusta, kuljetus- tai 
vakuutusmaksuja tai virheitä, vahinkoja tai vikoja, jotka johtuvat väärinkäytöstä, 
väärinkäytöstä, virheellisestä käytöstä tai poikkeavasta käytöstä tai huolimattomuudesta. 
 
ILMOITETTUJEN SÄÄNNÖSTEN MUKAISESTI, AIR-RELAX EI MYÖNNÄ PIKA- TAI 
EPÄSUORIAVAKUUKSIA, MUKAANLUKIEN KAUPPALLISIA- JA URHEILU TARKOITUKSEEN, JA 
JOTKA OVAT AIKARAJOITTEISIA, KUTEN YLLÄ MAINITAAN, PAITSI TAPAUKSISSA, JOTKA 
MAINITAAN YLLÄ, AIR RELAX EI VOI OLLA VASTUUSSA ASIKAKKAISTA, TAI MUISTA 
HENKILÖISTÄ TAI KOKONAISUUKSISTA. MITÄÄN VASTUUTA, MENETYKSEN TAI VAHINGON 
SATTUESSA SUORAAN TAI EPÄSUORAAN LAITEEN KÄYTÖSSÄ TAI KÄYTÖN SEURAUKSENA, 
MAHDOLLISUUTTA KÄYTTÄÄ TAI MITEKÄÄN RIKKOA TÄTÄ SOPIMUSTA, MUKAANLUKIEN 
MUTTA RAJOITTAMATTA, MITÄÄN VAHINKOJA JOHTUEN VAIVASTA, AJAN MENETYKSESTÄ 
TAI OMAISUUDEN TAI TULON, TAI MINKÄÄN EPÄSUORAN, ERITYISEN, VANGOSSA TAI 
SEURAUKSENA SATTUNEIDEN VAHINKOJEN VUOKSI. 
 
Jotkin valtiot eivät salli satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai 
rajoittamista, joten yllä olevat rajoitukset tai poissulkemiset eivät välttämättä koske 
sinua. Takuu antaa sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, ja sinulla voi olla myös muita 
oikeuksia, jotka vaihtelevat valtioittain. Jos edellisen takuun piiriin kuuluvassa tuotteessa 
ilmenee vika sovellettavan takuuaikana, lähetä tuote osoitteeseen: Air Relax, 990 S.Via 
Rodeo, Placentia, CA 92870, maksettu ja vakuutettu postimaksu ja merkintä tunnistettu 
vika. 
 
Kaikki varaosat ja tuotteet ovat Air-Relaxin omaisuutta. Uusia tai kunnostettuja osia ja 
tuotteita voidaan käyttää osana takuupalvelua. Korjatut tai korvatut osat ja tuotteet ovat 
takuita vain alkuperäisen takuuaikana. Sinulta veloitetaan korjatut tai vaihdetut osat ja 
tuotteet, jotka on valmistettu sovellettavan takuuajan ulkopuolella. 



PALAUTUSOIKEUS 
 
Tätä käytäntöä sovelletaan vain, jos olet loppukäyttäjä ja olet ostanut laitteen suoraan 
Air Relaxista. 
 
Jos jostain syystä et ole tyytyväinen ostoosi, voit palauttaa sen (30) päivän kuluessa 
ostopäivästä. Kaikkiin palautuksiin ja vaihtoon sovelletaan alla lueteltuja ehtoja. 
• Palautuksissa ja vaihdoissa on oltava RMA-numero. Hanki RMA-numero ottamalla 
yhteyttä meihin osoitteessa team@air-relax.eu. Tuotteet, jotka palautetaan ilman RMA: 
ta, eivät ole oikeutettuja palautuksiin. 
• Palautukset on vastaanotettava 15 päivän kuluessa RMA: n vastaanottamisesta. 
• Tuote ja pakkaus on palautettava uudessa kunnossa ja hyvässä kunnossa. Tuotetta, 
jolla on merkkejä kulumisesta tai värjäytymisestä, pidetään "hyväksymättömänä", ja 
sinulle ilmoitetaan. Hyväksyttyjä palautuksia tai vaihtoja voidaan ohjata sinulle 
tarkastus- tai toimitusmaksun maksamisen jälkeen. 
• Palautetuista kohteista peritään 10%: n lisämaksu. Palautettu tuote on tuote, joka 
palautetaan palautusta varten. 
• Jos kieltäytät tilauksesi toimittamisesta mistä tahansa syystä, sinulle palautetaan 
tilauksesi kustannukset, jotka ovat pienempiä kuin lähetyskulut, kun tuote on 
vastaanotettu ja tarkastettu. 
• Kaikki osittaiset tai täydelliset hyvitykset lähetetään ostokortille. 
• Air Relax ei ole vastuussa kadonneista tai vahingoittuneista kohteista kuljetuksen 
aikana. 
 
PALAUTUSOHJEET 
Vaihe 1: Ota yhteyttä osoitteeseen team@air-relax.eu saadaksesi RMA-numeron. 
Vaihe 2: Aseta tuotteet alkuperäiseen pakkaukseensa ja kaikki alkuperäiset 
lähetysasiakirjat kirjeen sisälle. Muista sisällyttää nimesi, tilausnumero (tarvittaessa), 
yhteystietosi, palautuksen tai vaihdon syy ja lähetyksen RMA-numero, jotta voimme 
käsitellä palauttamisesi tai vaihtosi oikein. 
Vaihe 3: Varmista, että nimi, osoite ja RMA-numero ovat myös kirjekuoren ulkopuolella, 
ja lähetä se palautusosoitteeseen. 
Vaihe 4: Lähetä palautuksesi pakettienseurannan ja vakuutuksen kanssa. Air Relax ei ole 
vastuussa kadonneista tai vahingoittuneista kohteista kuljetuksen aikana. 


