
USER MANUAL NESCO N-2500VF 
 

Fitur standar 
• Mudah dioperasikan. 
• Bisa dibawa-bawa dan ringan. 
• Pad terdiri dari 130 sel gelembung. 

 
Instruksi penggunaan 
1. Tempatkan pompa di permukaan datar atau gantung dengan pengait. 
2. Buka kasur di tempat tidur. Ikat ujungnya dengan tali pengikat. Tabung 

udara harus berada di ujung tempat tidur 
3. Hubungkan tabung umpan udara ke lubang udara di kasur dan pompa, 

memastikan bahwa tabung tidak kusut atau tergulur. Berikan ruang untuk 
kasur saat mengembang 

4. Hubungkan pompa dengan aliran listrik untuk memulai memompa kasur. 
5. Tunggu sekitar 20 menit sampai kasur mengembang sepenuhnya. 
6. Tutup dengan seprei. 
7. Silakan gunakan tombol pengatur tekanan untuk memberikan kenyamanan 

bagi pasien. 
 

Spesifikasi 

Pump Mattress 

Item: Effect – 2500VF  Item: Bubble Pad  

Power Supply: 220V / 50Hz  Size: 280cm(L) x 90cm(P) x 6.5cm(T)  

Pressure range: 45 mmHg–110mmHg   With vents and with end flaps  

Cycle time: 12min.  Material: PVC (EN-71, low toxic)  

Power consumption: 7W  Color: beige  

Fuse: 1A  Repair kit include  

Size: 24.5cm(L) x 12cm(P) x 9.3 cm(T)    

Weight: 930g    

 
CARA MEMBERSIHKAN KASUR 
1. Pad dapat dibersihkan dengan larutan disinfektan. 
2. Jangan merendam pompa (Compressor) di air. 
3. Jangan memanaskan atau uap di autoclave. 
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