
Elektrická Air Pumpa
Art. Nr: 81040

Přečtěte si následující varování před použitím

Důležité:

Napájení musí být v AC 230V, 50 Hz. Toto čerpadlo se používá pro nafouknutí položky, jako jsou 
nafukovací matrace, čluny, atd..

Nepoužívejte nepřetržitě po dobu víc než 20 minut. Udělejte 10 min. přestávku a používejte dál.
Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, skladujte v interiéru. Hladina akustického tlaku je 87 dB (A

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Varování
1.nesnažte se rozebírat položku a být v blízkosti otvorů, zatímco je čerpadlo v provozu

2.vždy postupujte podle pokynů napsaných na položkách
3.neprekračujte doporučený tlak, položka by mohla prasknout a vy byste se mohli zranit

4.napájací kabel nemůže být nahrazen, pokud je šňůra poškozena, přístroj by měl být vyřazen
5.nenechávajte čerpadlo bez dozoru během provozu, nepoužívejte na mokré vozovce

6.zabráňte vniku písku, nebo jiných předmětů do otvorů
7.nevystavujte položku dešti, neodcházejte z interiéru

8.tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí (s omezenými fyzickými, 
smyslovými či duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí.

9.Deti by měly být pod dohledem, aby si nehrály se spotřebičem

Nafouknutí

Pokud chcete nafouknout spotřebič:
1.vložte nafukovací těleso do otvoru ventilu položky

2.zastrčte elektrický kabel do domácí elektrické zásuvky
3.Stiskněte spínač,, I,, pro spuštění nafukování

4.Pokud je plně nafouknutý, stiskněte tlačítko,, O,, pro zastavení nafukování a odpojte kabel

Vypouštění

1.Otevřete vzduchový ventil
2.Jestliže je to nutné, vložte čerpadlo do otvoru ventilu položky

3.zastrčte napájecí kabel do domácí elektrické zásuvky, stiskněte spínač,, I,, pro spuštění vypouštění
4.když je položka vypuštěna, stiskněte tlačítko,, O,, pro zastavení a odpojte kabel

Upozornění

1.neodhazujte elektrické spotřebiče do netříděného komunálního odpadu, použijte oddělené sběrná 
zařízení

2.kontaktujte místní vládu, aby zveřejnila informace o sběrných zařízeních v systémech
| 3.Pokud jsou spotřebiče ukládány na skládku, nebo skládky, mohou nebezpečné látky unikat do 

podzemních vod a dostat se do potravinového řetězce, mohou poškodit zdraví
4.Prodejce je ze zákona povinen vzít zpět svůj starý spotřebič k bezplatné likvidaci


