
NAFUKOVÁNÍ
1. V případě potřeby připojte hubici k nafukovacímu konektoru a podržte pumpu proti nafukovacímu ventilu předmětu, který 
 má být nahuštěn. Viz obr. 4.
 POZNÁMKA: U velkých předmětů, jako jsou nafukovací čluny a velké nafukovací matrace, pumpa přímo zapadne do 
 nafukovacího ventilu a poskytne tak rychlejší nahuštění. Použijte vhodnou hubici na malé ventilky malých vzduchových 
 matrací, atp.
2. ZAPNUTÍ: Stiskněte „I“; VYPNUTÍ: Stiskněte „0“. Viz obr. 5.

POKYNY
INSTALACE NEBO VÝMĚNA BATERIÍ
1. Otevřete kryt přihrádky na baterie. Viz obr. 1.
2. Vložte 6 alkalických baterií „C“ (NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ) podle vyobrazení uvnitř prostoru pro baterie. Viz obr. 2.
3. Zavřete kryt přihrádky na baterie. Viz obr. 3.
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VYFUKOVÁNÍ
1. V případě potřeby připojte hubici k vyfukovacímu konektoru a podržte pumpu proti nafukovacímu ventilu předmětu, který 
 má být vyprázdněn. Viz obr. 6.
 POZNÁMKA: U velkých předmětů, jako jsou nafukovací čluny a velké nafukovací matrace, pumpa přímo zapadne do 
 nafukovacího ventilu a poskytne tak rychlejší nahuštění. Použijte vhodnou hubici na malé ventilky malých vzduchových 
 matrací, atp.
2. ZAPNUTÍ: Stiskněte „I“; VYPNUTÍ: Stiskněte „0“. Viz obr. 5. 

       PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE POKYNY A DODRŽUJTE JE

UŽIVATELSKÝ NÁVOD INTEX®

Elektrická Vzduchová Pumpa Quick-Fill™
Model AP638; 6 Baterií Velikosti C; 4.5 V      

POPIS DÍLŮ:
1. PUMPA
2. PŘEPÍNAČ
3. KRYT PŘIHRÁDKY NA  
 BATERIE
4. SPOUŠŤ A SPONA
5. NAFUKOVACÍ KONEKTOR
6. VYFUKOVACÍ KONEKTOR
7. HUBICE

POKYNY
Obecně
• Pro maximální výkon použijte alkalické baterie. Pokud víte, že zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte  
 z něj baterie.
• Nemíchejte nové baterie se starýma. Nemíchejte alkalické, standardní (uhlíkovo - zinkové) nebo dobíjecí 
 (nikl - kadmiové) baterie.
• Vyjměte okamžitě vybité baterie.
• Nevyhazujte pumpu a baterie do ohně. Informujte se ve vašich místních předpisech o správné likvidaci.
• Chraňte před teplem a přímým slunečním světlem.
• Zabalte pumpu a hubice, když se nepoužívají.
• Není nutná žádná zvláštní údržba pro vzduchovou pumpu.
• Vždy si kupte správnou velikost a typ baterií, které jsou nejvhodnější pro zamýšlené použití.
• Vyměňte všechny baterie sady najednou.
• Před vložením baterie vyčistěte kontakty baterie a zařízení.
• Ujistěte se, že baterie jsou správně vloženy s ohledem na polaritu (+ a -). 

NÁZVY DÍLŮ
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• Použití pouze dospělou osobou.
• Zabraňte upadnutí přístroje do vody a nevystavujte přístroj dešti nebo vodě.
• Nemiřte proud vzduchu na obličej nebo tělo.
• Nezakrývejte větrací otvory.
• Nevkládejte předměty do nafukovacího nebo vyfukovacího konektoru.
• Neprovozujte více než 10 minut bez přerušení. Odpojte a nechte vychladnout nejméně 5 minut.
• Přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními 
 schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, nejsou-li tyto osoby pod dohledem nebo nejsou-li řádně   
 poučeny ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
• Děti si nesmí se zařízením hrát a musí být pod dohledem.
• Tento výrobek musí být napájen pouze SELV. 

POSTUPUJTE PODLE TĚCHTO PRAVIDEL A VŠECH POKYNŮ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ MAJETKU, ÚRAZU 
ELEKTRICKÝM PROUDEM, POPÁLENÍ NEBO JINÉMU PORANĚNÍ.

VAROVÁNÍ

POZNÁMKA: Výkresy pouze pro ilustraci. Nemusí odrážet skutečný výrobek. Není v reálném měřítku.

OBR. 4: PŘIPOJENÍ HUBICE

OBR. 5: PŘEPÍNAČ

OBR. 6: PŘIPOJENÍ HUBICE

OBR. 5: PŘEPÍNAČ
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