
Vestavěná nožní pumpa 

Před začátkem nafukování si pozorně přečtěte následující pokyny. 
Před zahájením nafukování pomocí vestavěné nožní pumpy: 

 Rozložte nafukovací postel na rovnou plochu. Přesvědčte se, 
že na povrchu se nenachází žádné kameny nebo jiné ostré 
předměty, které by mohly způsobit propíchnutí nafukovací 
postele. 

 Vestavěná nožní pumpa musí mít ventil směrem nahoru 1 

 Přesvědčte se, že uzavírací zátka je vložena a vypouštěcí ventil 
2v1 (2) je důkladně utažen 

Pro nafouknutí použijte vestavěnou nižní pumpu: 

- Odejmete z pumpy ventilu krytku a vložte zástrčku 1.  

Uschovejte krytku pro vložení po nafouknutí postele 

- Umístěte a rozložte vestavěnou pumpu na rovnou a pevnou 

plochu 

- Položte svou nohu přesně na nafukovací ventil a opatrným 

stlačením (3) směrem dolů ho otevřete. To umožňuje vstup 

vzduchu do postele 

- Uvolněním nohy (4) vzduchová pumpa umožní opětovné 

naplnění její komory vzduchem a je připravena pro další 

cyklus 

- Opakujte, dokud nebude postel nafouknuta 

- Odeberte pumpu od ventilu a vložte zpět krytku ventilu (1) 

Nafouknutí pomocí externí pumpy 

 Přesvědčte se, že nafukovací ventil je správně umístěn a 

vyfukovací ventil 2v1 (2) je důkladně utažen 

 Vytáhněte krytku z ventilu 2v1 (2) 

 Vložte hubici z pumpy do 2v1 (2) nafukovacího ventilu 

 Nafoukněte výrobek na úroveň cca 80% požadované pevnosti 

 Pozor: Aby se zamezilo prasknutí výrobku nikdy nepřefukujte 

ani nepoužívejte vysokotlaký kompresor 

 Po nafouknutí důkladně uzavřete ventil 2v1 (2) krytkou 

Vypouštění: 

- Vytáhněte krytku z ventilu 2v1 (2) 

- Vytáhněte vypouštěcí ventil, a vzduch bude vypuštěn 

POZOR: při otevírání je třeba, aby vyfukovací ventil byl 

směrem od osob 

- Umístěte pevně zpět vyfukovací ventil a krytku 

DULEŽITÉ 

Vzduch uvnitř postele se může v závislosti od teploty rozpínat nebo 

smršťovat. To může vést ke snížení tlaku v posteli. Pokud k tomu dojde 

je nutné postel dofouknout na potřebnou pevnost. Pokud by došlo 

k prasknutí postele, řiďte se instrukcemi. Opravná sada je součástí 

dodávky. 

„Chyby v tisku vyhrazeny“  
Výrobce: Intex Development Co. Ltd. 


