
Floor
Mat Pwysau Llawr 

Mae Cair Floor yn fat pwysau llawr mawr, safon uchel gyda defnydd gwrthlithro. Pan fydd yn cael 
eu defnyddio gyda synhwyrydd cyffredinol, fel y Cair Connect, mi fydd yn creu rhybudd yr eiliad 
mae defnyddwyr yn sefyll arno.

Mae'r mat, sydd wedi eu dylunio i edrych fel mat llawr arferol ar bwrpas, wedi eu gwneud efo 
defnydd o safon uchel ag yn gwrthsefyll defnydd trwm. Mi all eu lleoli wrth ochr gwely, tu blaen i 
ddrws, ar dop y grisiau neu yn unrhyw leoliad le mae yna risg i'r defnyddwyr.
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Gwybodaeth 

Mae Cair Floor yn fat pwysau llawr mawr, safon uchel gyda defnydd gwrthlithro. Pan fydd yn cael eu defnyddio gyda 
synhwyrydd cyffredinol, fel y Cair Connect, mi fydd yn creu rhybudd yr eiliad mae defnyddwyr yn sefyll arno.

Mae'r mat, sydd wedi eu dylunio i edrych fel mat llawr arferol ar bwrpas, wedi eu gwneud efo defnydd o safon uchel ag 
yn gwrthsefyll defnydd trwm. Mi all eu lleoli wrth ochr gwely, tu blaen i ddrws, ar dop y grisiau neu yn unrhyw leoliad le 
mae yna risg i'r defnyddwyr.

Pam fydd y mat yn cael eu profi, dilynwch gyfarwyddiadau'r ddyfais gysylltiedig. Mae'n bwysig i gynnal prawf o bryd i'w 
gilydd i sicrhau fod y mat yn gweithio yn gywir.

Mae'r mat, sydd yn gwrthsefyll sblash, yn hawdd eu glanhau efo sugnwr llwch. I lanhau'r ymylon ag o dan y mat, 
defnyddiwch gadachau diheintydd neu defnyddiwch gadach efo diheintydd arno i lanhau'r synhwyrydd, yn sicrhau fod 
dŵr ddim yn mynd i mewn i'r ardal le mae'r cebl yn mynd i mewn i'r mat. Gadewch i sychu yn naturiol neu sychwch efo 
tywel gwlân, sych. Peidiwch â throchi'r mat mewn hylif. 

Disgwyliad y mat parhau am o leiaf 12 mis. Pan fydd yn cael eu storio, cadwch y mat yn fflat. Peidiwch â phlygu'r mat.

Rhif yr offer M115-413

Cydnawsedd Cair Connect a'r mwyafrif o ddyfeisiau 3ydd parti

Maint H960 x Ll670mm

Maint y cebl 3300mm

Math o blwg RJ12

Gwarant 12 mis
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