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NÁVOD K POUŽITÍ SI USCHOVEJTE 1 INTEX® 

UPOZORNĚNÍ 

INTEX ® NÁVOD K POUŽITÍ 
 Quick-Fill™  Elektrická vzduchová pumpa, Model AP622 

220 – 240 Volt  ~ 50 Hz; 12 Volt DC; Dobíjecí baterie 
ČTĚTE POZORNĚ TENTO NÁVOD POUŽITÍ PŘED TÍM, NEŽ ZAČNETE 

PUMPU POUŽÍVAT 
 

 Používání této pumpy je dovoleno pouze dospělým osobám 

 Pumpu nedávejte do vody resp. nevystavujte dešti. 

 Nemiřte proudem vzduchu nikdy na obličej nebo směrem k tělu. 

 Nepracujte déle jako 10 min s touto pumpou. Pumpu vypojte a nejméně 10 min nechte 

vychladnout. 

 Pokud pumpu nepoužíváte, vypojte ji. 

 Neuzavírejte žádné otvory a průduchy pumpy. 

 Nedávejte žádné předměty do výfukového nástavce. 

 Zapojovací kabely nesmí být nahrazeny, při pokození vedení musí být pumpa 

zlikvidována. 

 Abyste se vyhnuli zranění eklektrickým proudem, nevystavujte pumpu dešti. Skladujte 

pumpu vždy v suchu v domě. 

 Tento přístroj může být ovládán dětmi od 8 let a osobami s tělesným a duševním 

postižením výhradně pod dohledem zkušených osob anebo pokud jsou poučeni o funkci, 

riziku a následcích tohoto přístroje. 

 Děti si nesmějí s pumpou hrát. Čištění nebo opravy nesmějí být prováděny dětmi. 

 

DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA A DOPORUČENÍ. VYHNETE SE TAK ÚRAZU ELEKTRICKÝM 

PROUDEM, POPÁLENÍ, OSTATNÍM ZRANĚNNÍM A POŠKOZENÍ VLASTNÍHO MAJETKU. 

 

Obecné: 

 Pumpa se musí před použitím nabít, jelikož není určena pro přímé nafouknutí pomocí 

střídavého proudu v domácnosti. 

 Doporučuje se, aby první nabití trvalo 10 hodin nebo celou noc a to tak, že připojíte AC 

adaptér na proud 220-240 Volt. 

 Pokud je to nutné, může první nabití proběhnout tak, že DC kabel na jednu hodinu 

připojíte do cigaretového zapalovače nebo jiné 12 V přípojky stejnosměrného proudu. Po 

prvním nabití se pumpa použije pro nafouknutí (bez kabelu)  a pro opětovné dobití 

můžete použít AC napájecí adaptér nebo rychlé nabíjení (pouze 1 hodina) s 12 V DC 

kabelem. Postupujte prosím podle těchto pokynů. 

 Poloha „O“ slouží pro vypnutí pumpy, ale je i polohou pro dobíjení. 

 Baterie jsou trvale zapečetěny a nemohou být odstraněny nebo vyměněny. Protože 

vlivem používání baterie zeslábnou, je na čase je nabít. Nečekejte, až budou úplně vybité. 

 Nevhazujte baterie ani pumpu do ohně. Dodržujte předpisy týkající se řádné likvidace. 

 Nevystavujte zařízení vysokým teplotám a přímému slunečnímu záření. 

 Pokud pumpu právě nepoužíváte, dejte ji, DC kabel a AC zástrčku zpátky do krabice. 

 Není potřeba žádná speciální údržba pumpy. 

NÁVOD K SESTAVENÍ 

Pokyny pro dobití: 

Dobití pumpy pomocí střídavého proudu 220-240 V v domácnosti. 

1. Pumpa se dobíjí 10 hodin nebo přes noc střídavým proudem 220-240 V v domácnosti. 

2. Zapojte napájecí kabel AC adaptéru do přípojky pumpy. (obr. 1) 

3. Druhý konec AC kabelu zapojte do elektrické zásuvky se střídavým proudem 220-240 Volt 

(obr. 2). 

4. Stiskněte spínač do polohy „O“, abyste dobili/vybili baterii (obr. 3). 

5. První nabití. Nabíjejte pumpu 10 hodin nebo celou noc střídavým proudem v domácnosti. 

6. Pokud je pumpa plně nabitá, odpojte napájecí kabel (obr. 4). 
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NÁVOD K POUŽITÍ SI USCHOVEJTE 2 INTEX® 

Dobití pumpy za použití standardního 12 V stejnosměrného zdroje (např. cigaretového 

zapalovače). 

1. Pumpa se dobíjí 1 hodinu stejnosměrným 

12 V proudem.  

2. Připojte DC napájecí kabel do přípojky 

pumpy (obr. 5). 

3. Zapojte DC zástrčku do standardního 12 

Volt stejnosměrného cigaretového 

zapalovače nebo jiné 12 V přípojky. 

4. Stiskněte spínač do polohy „O“, abyste dobili/vybili baterii (obr. 3). 

5. Nabíjení: nabíjejte pumpu po dobu 1 hodiny stejnosměrným proudem 12 Volt. 

6. Ve chvíli, kdy je pumpa nabitá, vytáhněte zástrčku z cigaretového zapalovače. 

Nafouknutí 

Pokud nafukujete velké předměty jako 

nafukovací čluny nebo velké matrace, 

nepotřebujete žádnou dodatečnou hubici.  

(obr. 6.). Přípojka pumpy sloužící k nafukování 

se vejde přímo do nafukovacího ventilu. Pokud 

potřebujete hubici, použijte tu, které nejlépe pasuje, dále pak postupujte podle následujícíh 

pokynů: 

Nafouknutí za použití 12 V DC kabelu: 

1. Zapojte 12 Volt DC kabel do k tomu určené přípojky vzduchové pumpy. (obr. 5) 

2. Vložte DC zástčku do standardního 12 V cigaretového zapalovače nebo jiné přípojky (obr. 

5) 

3. Pokud je to nutné, napojte na přípojku hubici a k nafouknutí držte pumpu proti ventilu 

výrobku (obr. 7). 

4. Pro uvedení pumpy do chodu, stiskněte tlačítko „I“ na pumpě. Nafoukněte výrobek do 

požadované pevnosti. 

5. V případě, že je výrobek nafouknutý, pumpu vypněte pomocí tlačítka „O“ (obr. 3). 

Vypínejte ihned, pokud pumpu nepoužíváte. 

 

 
 

Nafouknutí s plně nabitou pumpou (bez kabelu): 

1. Pokud je to nutné, napojte na přípojku hubici a k 

nafouknutí držte pumpu proti ventilu výrobku. 

2. Pro zapnutí pumpy, stiskněte tlačítko „II“ na spínači 

pumpy (obr. 9). Nafoukněte výrobek do 

požadované pevnosti. 

3. Po nafouknutí zmáčkněte tlačítko „O“ na spínači. 

Vyfouknutí  

Vyfouknutí pomocí DC kabelu: 

1. Postupujte podle kroků 1 a 2 z 

návodu k nafouknutí se 

stejnosměrným proudem. 

2. Pokud je to nutné, nasaďte na  přípojku hubici a držte ji při vyfukování proti ventilu 

produktu (obr. 10). 

3. Pro uvedení pumpy do chodu, stiskněte tlačítko „I“ na pumpě. Vypusťte tolik vzduchu, 

kolik je potřeba. 

4. Poté, co je vzduch z výrobku vypuštěn, vypněte pumpu stisknutím tlačítka „O“ na spínači. 

Pumpu okamžitě odpojte a vytáhněte zástrčku, pokud pumpu nepoužíváte. 

Vyfouknutí s plně nabitou pumpou (bez kabelu): 

1. Připojte koncovku sloužící k vyfouknutí vzduchu na hubici, pokud vhodně zapadá do 

vypouštěcího ventilu. 

2. Pro uvedení do chodu, stiskněte tlačítko „II“ na spínači pumpy. Vypusťte tolik vzduchu, 

kolik je potřeba. 

3. Poté, co je vzduch z výrobku vypuštěn, stiskněte tlačítko „O“ na spínači.  

. 


