
Uživatelský manuál k nafukovací posteli Foam Bed 
 

 
PŘED NAFUKOVÁNÍM NEBO POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSTUDUJTE 
VŠECHNY INSTRUKCE A POSTUPUJTE PODLE NICH 
 
Důležitá bezpečnostní pravidla: 
 

1. Nenechávejte děti v blízkosti postele bez dozoru. 
2. Ochranný obal postele není hračkou pro děti. Po dobu používání postele obal 

uschovejte mimo dosah dětí. 
3. Nepoužívejte postel jako trampolínu, nestůjte na ní a ani neskákejte. 
4. Nepoužívejte postel ve vodě ani v bezprostřední blízkosti vody. Postel není určena pro 

plavání, není konstruována jako raft. 
5. Nepokládejte postel blízko schodů, dveří, ostrých hran nebo křehkých předmětů. 
6. Ujistěte se, že postel pokládáte na rovnou hladkou plochu bez ostrých předmětů, 

které by mohly postel protrhnout. 
7. Nenechávejte postel v dosahu zvířat. Mohou poškodit její povrch. 
8. Pro větší pohodlí ležte uprostřed postele, ne na jejím okraji. 
9. Nepoužívejte vzduchovou pumpu nepřetržitě déle než 5 minut. Před dalším použitím 

nechte pumpu nejméně 15 minut vychladnout. 
10. Po nafouknutí lůžko odpojte od přívodu elektrického proudu. 
11. Neucpávejte záměrně otvor pro přívod vzduchhu, ani do něj nevkládejte žádné 

předměty. 
12. V případě poškození přívodního elektrického kabelu musí být tento vyměněn 

kvalifikovaným servisním pracovníkem. V žádném případě neopravujte kabel sami. 
13. Pro zabránění úrazu elektrickým proudem nevystavujte postel dešti. Skladujte v suché 

místnosti. 
14. Tento produkt není určen k použití osobám (včetně dětí) s omezenými fyzickými či 

mentálními schopnostmi pokud nejsou pod dohledem zodpovědné osoby. 
 
Pro vyloučení možnosti poškození postele, vzplanutí, úrazu elektrickým proudem nebo 
zranění dbejte výše uvedených pokynů. 
Vzduchová pumpa nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. 
Postel musí být při  nafukování a vyfukování umístěna v dosahu elektrické zásuvky. 
  
POPIS ČÁSTÍ POSTELE: 
 
 
 
 

 

 



1) Nafukovací postel 
2) Ventil 2 v 1 
3) Rukojeť 
4) Odkládací kapsa 
5) Vzduchový ventil 

6) Spínač pro nafukování 
7) Spínač pro vyfukování 
8) Dálkové ovládání 
9) Přívodní el. kabel 
10) Otvor pro nafouknutí a vypuštění 

 
 
NAFUKOVÁNÍ 
 

1. Ujistěte se, že je víko výpustního ventilu 2 v 1 
pevně utažené – viz obr. 1. 

 
 

 
 

    obr. 1 
 

2. Zapojte přívodní kabel do el. 
zásuvky. 

3. Vytáhněte víko ventilu v rohu 
postele – viz obr. 2. 

 
 
 

      obr. 2 
 
4. Stiskněte „I“ na spínači pro nafukování na dálkovém ovládání – viz obr. 3. 
5. Když je nafukovací postel dostatečně nafouknutá, stiskněte „O“ na spínači pro 

nafukování na dálkovém ovládání – viz obr. 4. 
 
 

 
 
 
 
 
 
obr. 3       obr. 4 

 
6. Poklepem uhlaďte povrch postele. 

Nechte vzduchový ventil otevřený, 
aby se pěnový povrch postele mohl 
urovnat. Toto může trvat až pět 
minut. 

7. Uzavřete vzduchový ventil – viz obr. 
5.        obr. 5 

8. Položte se na postel a vyzkoušejte míru nafouknutí. 
9. Pokud je povrch postele příliš tvrdý, upravte hodnotu nafouknutí postele pomocí 

spínače pro vyfukování – viz obr. 6. Po dosažení požadované tvrdosti postele spínač 
pro vyfukování opět vypněte. Pokud je nyní postel naopak moc měkká, opakujte 
kroky č. 4, 5, 8 a 9 dokud nedosáhnete požadované tvrdosti. 
DŮLEŽITÉ:  Nedržte spínač pro vyfukování v zapnuté poloze nepřetržitě déle než 30 
sekund, jinak hrozí přehřátí. Vyčkejte 10 minut před jeho dalším použitím. 



10. Odpojte postel od přívodu elektrické energie, umístěte přívodní kabel a dálkové 
ovládání do odkládací kapsy – viz obr. 7. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
           obr. 6      obr. 7 
 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 
Teplota okolního vzduchu má vliv na tlak vzduchu uvnitř postele.. Při nízkých teplotách 
okolního vzduchu se vzduch uvnitř postele stlačuje a postel bude měkčí – přifoukněte tedy 
v případě potřeby. Naopak při vyšších teplotách okolního vzduchu se vzduch uvnitř postele 
znatelně rozpíná a postel bude mnohem tvrdší, v extrémních případech hrozí dokonce i 
nebezpečí jejího prasknutí – upusťte tedy v takovýchto případech vzduch. Nevystavujte 
postel extrémním teplotám. 
V žádném případě není Intex ani jeho autorizovaní prodejci zodpovědní za poškození postele 
(jako jsou díry), vzniklé z důvodu nedbalosti, běžného opotřebení, hrubého zacházení a 
neopatrnosti nebo externích vlivů.     
 
VYFUKOVÁNÍ 
 

1. Odšroubujte víko vypouštěcího ventilu 2 v 1 – viz obr. 8. 
2. Otevřete vzduchový ventil v rohu postele – viz obr. 2. 
3. Začněte rolovat postel od nohou postele směrem k hlavě postele, kde je umístěna 

pumpa. Nechte postel chvilku stát s otevřeným ventilem, aby mohl zbývající vzduch 
uniknout – viz obr. 9. Nezapomeňte nakonec opět zašroubovat výpustní ventil 2 v 1 – 
viz obr. 1. 

 
 
 
 
 
 
 

 
         obr. 8        obr. 9 

 
4. Umístěte přívodní kabel a dálkové ovládání do odkládací kapsy. 

 
NAFUKOVACÍ ALTERNATIVA 

1. V případě, že elektrickou pumpu nelze použít, je 
možné postel postel nafouknout pomocí ruční 
nebo šlapací pumpičky připojené k ventilu 2 
v 1.  

2. Vytáhněte víčko z nafukovacího ventilu 2 v 1 a 
zasuňte do něj hadičku ruční nebo šlapací 
pumpičky – viz obr. 10. 

3. Napumpujte ruční nebo šlapací pumpičko do 
požadované tvrdosti           obr.10 

DŮLEŽITÉ: Nafukujte pouze studeným vzduchem! 



SKLADOVÁNÍ POSTELE 
1. Postel vyprázdněte podle vypouštěcích pokynů 
2. Ujistěte se, že je lůžko suché a čisté 
3. Rozložte postel na plocho povrchem na spaní směrem vzhůru a následujte kroku 

zobrazené na obr. 12-16. Vyvarujte se ostrých přehybů, puků a rohů, které by mohly 

postel poškodit.  
 

obr. 12        obr. 13        obr. 14 
 
 
 
 
 
 
 

   obr. 15      obr. 16 
 

4. Vložte postel do ochranného obalu a uložte na suchém a chladném místě 
 

Správná likvidace tohoto výrobku 
 
Tato označení znamená, že tento výrobek by v rámci EU neměl být likvidován spolu 
s komunálním směsným odpadem. Aby nedošlo k znečištění životního prostředí nebo 
k poškození lidského zdraví tím, že se bude tento odpad nekontrolovatelně likvidovat, 
zacházejte s tímto odpadem odpovědně a zajistěte trvalou recyklaci materiálu a tím i 
opětovné využití materiálních zdrojů. Pro zpětný odběr použitých výrobků využijte městský/ 
obecní recyklační systém nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. 
Prodejce může použitý výrobek převzít a nechat ekologicky zlikvidovat. 

 

MARIMEX CZ, s.r.o. 
Libušská 221/264a,  

Praha-Libuš, Praha 4 
tel.:  241 727 740 

 
e-mail: info@marimex.cz 

 

www.marimex.cz/eshop   
www.marimex.cz   

www.bazenynasplatky.cz 


