
NAFUKOVÁNÍ
1. V případě potřeby, připojte trysku na nafukovací konektor a vložte pumpu do předmětu, který budete nafukovat. Obr. (4).

POZNÁMKA: Pro velké položky jako jsou nafukovací čluny a velké nafukovací matrace se pumpa vkládá rovnou do 
ventilu pro rychlejší nafukování. Pro malé ventily použijte odpovídající trysku.  

2. ZAPNUTÍ: zmáčkněte "I"; VYPNUTÍ: zmáčkněte  "0". Obr. (5).

INSTRUKCE
iNSTALACE/VYJMUTÍ BATERIÍ
1. Otevřete kryt baterií Obr.(1).
2. Vložte 6 baterií typu C (NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ), tak jak je nakresleno uvnitř prostoru pro baterie. Obr. (2).
3. Zavřete kryt baterií Obr. (3).
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VYFUKOVÁNÍ
1. V případě potřeby, připojte trysku na vyfukovací konektor a vložte pumpu do předmětu, který budete vyfukovat. Obr. (6).

POZNÁMKA: Pro velké položky jako jsou nafukovací čluny a velké nafukovací matrace se pumpa vkládá rovnou do 
ventilu pro rychlejší vyfukování. Pro malé ventily použijte odpovídající trysku.  

2. ZAPNUTÍ: zmáčkněte "I"; VYPNUTÍ: zmáčkněte  "0". Obr. (5). 

Quick-Fill™ Elektrická vzduchová pumpa
Model AP638; 6C Cell Size Batteries; 4.5 V       

PŘEČTĚTE SI UVEDENÉ POKYNY PŘED POUŽÍVÁNÍM PRODUKTU A ŘIĎTE SE JIMI

INTEX® NÁVOD

POPIS ČÁSTÍ:
1. Pumpa
2. Vypínač
3. Kryt baterií

4. Spona
5. Nafukovací konektor
6. Vyfukovací konektor
7. Trysky

INSTRUKCE
Obecné
•	 Pro maximální využití použijte alkalické baterie. Vyjměte baterie ze zařízení, které nebudete používat delší 

dobu. 
•	 Nevkládejte kombinaci starých a nových baterií. Nekombinujte alkalické, standardní nebo 

dobíjecí baterie. 
•	 Vybité baterie ihned vyjměte. 
•	 Nevhazujte pumpu nebo baterie do ohně. Obě věci vyhoďte do určeného odpadu. 

•	 Nevystavujte výrobek horku a přímému slunečnímu svitu.
•	 Pumpu a trysky ukládejte zpět do balení pokud je nepoužíváte.
•	 Pumpa nevyžaduje žádnou specifickou údržbu. 
•	 Vždy kupujte správné velikosti a stupně baterií, které jsou nejvhodnější pro vámi zamýšlené použití. 
•	 Vyměňte baterie vždy všechny jako set. 
• Před vložením nových baterií očistěte kontakty a místo pro baterie. 
• Ujistěte se, že jsou baterie správně nainstalovány s ohledem na polaritu (+ a -).
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•	 Výrobek smí používat pouze dospělé osoby.
•	 Neupusťte výrobek do vody ani jej nevystavujte dešti a vodě. 
•	 Nefoukejte výrobkem přímo na tělo nebo na obličej. 
•	 Nezakrývejte větrací otvory ani hlavní zdroj.
•	 Nevkládejte žádné předměty do nafukovací nebo vyfukovací trysky. 
• Nepouštějte pumpu více jak 10 minut v kuse. Nechte pumpu alespoň 5 minut vychladnout před dalším použitím. 
•	 Tento přístroj není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními 

schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osobou odpovědnou za jejich 
bezpečnost, která se řídí instrukcemi k použití výrobku.  

•	 Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou se spotřebičem hrát.
•	 Výrobek musí být dodán pouze v SELV.	

Říďte se těmito pravidly a pokyny, abyste zabránili poškození majetku, úrazu elektrickým proudem, popálení 
nebo jinému zranění.

VAROVÁNÍ
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POZNÁMKA: Obrázky jsou pouze pro ilustrační účely. Dodaný produkt se může lišit. Obrázky nejsou v měřítku. 
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Obr.(4): Připojení trysek

Obr. (5): Vypínač

Obr.(6): Připojení trysek

Obr. (5): Vypínač
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