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UCHOVEJTE SI TYTO INSTRUKCE

POSTEL NAFUKOVACÍ INTEX DELUXE – Model 64701 / 64702 / 64703  
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE A ŘIĎTE 

SI JIMI

270-***-R0-1604

Správné nafukování matrace. 
Okolní teploty vzduchu mají vliv na vnitřní tlak postele. Při nízké teplotě okolního vzduchu se postel smrští - přidat 
vzduch dle potřeby. Při vysoké teplotě okolního vzduchu se vzduch uvnitř postele rozpíná, matrace se stává tvrdou a 
může prasknout - upustit vzduch dle potřeby, aby nedošklo k poškození postele. Nevystavujte postel extrémním 
teplotám (vysokým i nízkým). Vlivem zvyšování a snižování teploty vzduchu uvnitř postele se snižuje tlak uvnitř postele. 
Pokud k tomuto dojde, stačí přidat více vzduchu k požadované pevnosti. V případě propíchnutí použijte opravnou sadu. 
Opravná sada (záplata) je přiložena. Roztažení je přirozenou vlastností vinylu. Při prvním použití se může stát, že 
matrace změkne a vyžaduje tak dofouknutí. Toto je normální pro několik prvních dnů používání. Rozměry matrace jsou 
přibližné a budou se lišit v závislosti na teplotě vzduchu a teplotě vinylu. V žádném případě není Intex, jím pověřené 
osoby nebo zaměstnanci odpovědni za škodu (např. dírkami) na nafukovacích postelích způsobené nedbalostí, běžným 
opotřebením, zneužítím a nedbalostí, nebo působením vnějších sil

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

• NIKDY NENECHÁVEJTE DÍTĚ USNOUT NA NAFUKOVACÍ POSTELI.
•	 Nikdy do postele nezavádějte žádné hořlavé substance - např. jako je aerosol na opravu pneumatik,

produkt se může vznítit nebo explodovat.
•	 Pouze pro domácí použití. Pouze pro použití uvnitř. 
• Toto není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s postelí/přístrojem hrát. 
• Na posteli nechoďte, nestůjte, neskákejte. Nepoužívejte postel jako trampolínu. 
• Nepoužívejte na nebo v blízkosti vody. Toto není raft.
• Nikdy nestavte postel u schodů, dveří, ostrých hran nebo rozbitných předmětů. Zajistěte dostatečný prostor mezi 

postelí a objekty, aby nedošlo k zachycení.
• Ujistěte se, že je prostor pod postelí rovný, čistý a bez ostrých předmětů, které by mohli postel poškodit. 
• Držte zvířata daleko od postele. Zvířata můžou způsobit poškození povrchu postele.
• Vyvarujte se spaní na kraji postele. Kraj postele poskytuje menší podporu než střed postele. 
•	 Doporučený pracovní tlak 0,025 barů. Maximální nosnost pro model 64701: 136 kg, pro modely 64702/64703 - 273kg

POSTUPUJTE DLE TĚCHTO POKYNŮ A VŠECH INSTRUKCÍ K PŘEDEJITÍ UDUŠENÍ, POŠKOZENÍ MAJETKU ČI JINÝCH ZRANĚNÍ

VAROVÁNÍ

ÚDRŽBA
•	 Pro čištění použijte pouze slabou mýdlovou emulzi. Nepoužívejte žádné jiné chemikálie. 
•	 V případě opravy použijte běžné PVC lepidla a záplaty. 

SKLADOVÁNÍ
1. Ujistěte se, že je postel kompletně vypuštěná, čistá a suchá. 
2.	 Polože postel spací částí nahoru a postupujte dle níže uvedených bodů skládání - Obrázky 1-5. Postel skládejte volně, vyhněte se 

ostrým přehybům, rohům, záhybům, které by mohli postel poškodit. 

3. Pokud postel nepoužíváte, uskladněte ji na suchém, čistém a chladném místě.  

Obr. (2)

INTEX

INTEX

Obr. (1) Obr. (3) Obr. (4) Obr.(5)

INTEX

INTEXINTEX

INTEX

INTEX

INTEX

INTEX

INTEX
INTEX

INTEX

INTEXINTEX

INTEX

INTEX

INTEX

INTEX

INTEX® MANUÁL K POUŽITÍ A INSTALACI
(270)  FIBER-TECHTM	DURA-BEAMTM AIRBED	 CZECH  

NAFUKOVÁNÍ
•	 Ujistěte se, že je nafukovací ventil ve správné pozici a že je zátka 

vypouštěcího ventilu bezpečně utažena.
•	 Zátku ventilu otevřete.
•	 Vložte trysku vzduchové pumpy do ventilu.
•	 Nafoukněte postel do cca 80% plnosti. UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte 

vysokotlaké pumpy, nepřefukujte postel - může dojít k prasknutí. 
•	 Po nafouknutí bezpečně uzavřete zátku ventilu.
VYFUKOVÁNÍ
•	 Zátku ventilu otevřete.
•	 Otevřete celé pouzdro ventilu pro vypuštění vzduchu. UPOZORNĚNÍ: Při 

otevírání ventil nasměřujte tak, aby nemířil na žádnou osobu.
•	 Po vypuštění vraťte zpět bezpečně na místo ventil i zátku ventilu. 




