
CIKK SZÁM: 81040

DC Elektromos pumpa
Használat elött olvassa el az utasításokat, figyelmeztetéseket!!

 

Fontos:
Az áramellátásnak AC230V, 50Hz kell lennie. Ez a szivattyú felfújható gumicsónakhoz, matracok 
felfújásához stb.alkalmas. Ne használjuk 20 percnél tovább, mert a túlmelegedés az egységben 
károkat okozhat, ezért tartson némi szünetet, 10 percet a következö használat elött. Az áramütés 
elkerülése végett, ne használjuk a szivattyút nedves talajon, környezetbe, és tároljuk azt fedett, zárt 
helyen. A hangnyomásszint 87dB (A). A szivattyút tartsa távol a gyerekektöl.

FIGYELMEZTETÉS
1. Gondosan kövesse az utasításokat a felfújást illetöen. Soha ne nyomjon többet a fent 

megadott,ajánlott nyomásértékeknél. A túlfújt tételek nagyon komoly sérüléseket 
okozhatnak, ha túlnyomás következtében szétdurrannak.

2. Soha ne hagyjuk a pumpát örizetlenül, ameddig használjuk.
3. Ne használjuk a terméket nedves, esös környezetben.
4. Ne használjuk homokos talajon vagy kavicsos, sziklás talajon, mert ha eldugul leéghet a 

motorja.
5. Soha ne tartsuk a szemünk irányába a nyílást addig, ameddig a pumpa müködik, 

használatban van. 
6. Ne próbáljuk a kezünket vagy az ujjunkat az inflaciókikötöbe berakni soha.
7. Az AC adaptert egy termálbiztosíték védi. Amikor a hömérséklet meghaladja a határt, a 

termálbiztosíték kikapcsol.
8. CAUTION csökkenti az áramütés kockázatát. Esöbe nem használandó. Tárolja bent, védett 

helyen.
9. Ezt a készüléket nem ajánljuk használatra, személyeknek csökkentett testi, idegrendszeri 

vagy szellemi problémákkal. Esetleges tudás vagy tapasztalat hiánya érdekében, 
mindenképpen legyen jelen egy utasító személy, aki ellenörzi a helyes használatot.

10. Figyeljünk rá, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel.
11. Az adapter ellátási kötele nem cserélhetö. Ha a kötél megrongálódna, a készüléket ki kell 

selejtezni.

Eljárás:
Felfújás

1. Rakja be a szivattyúinfláciokikötöt a felfújandó tétel szelepébe.
2. Dugja be a tápvezetéket a háztartásba.
3. Nyomja meg a kapcsolót az infláció (müvelet) elindításához. Mikor teljesen felfújtúk a 

tételt, nyomjunk „O“ gombot az infláció leállításához. Ezután az áramellátó kötelet is 



távolitsuk el.

Jegyzet:  Nagyobb tételeken mint felfújható hajók és nagy levegőmatracok a szivattyú közvetlenül 
az inflációszelepekbe fog illeszkedni és gyorsabb inflációidőket fog nyújtani. Kicsi 
inflációszelepeken használja a megfelelő adaptert ahogy kicsi levegőmatracokon is.

Leengedés
1. Nyissa ki a levegöszelepet azon a terméktételen, amiböl a levegöt kibocsátani szeretné.
2. Ha szükséges rakja be a szivattyúdeflációkikötöt a tétel szelepébe.
3. Dugja be a tápvezetéket a háztartásba AC elektromos kivezetés. Nyomja meg a „I“ 

kapcsolót a defláció indításához.
4. Ha teljesen leeresztettük a tételt, nyomjuk meg az „O“ gombot, majd húzza szét az 

áramellátó kötelet.

Jegyzet: Kisebb inflációszelepeken a szelepet az ujjunkkal kicsit megcsípni, vagy nyomni kell, 
hogy kinyissa a flappert a szelepben, így segítünk rá, hogy a levegö elszökhessen.

Fontos:
• Ne szabaduljon meg elektromos készülékektöl rendezetlen települési hulladékként.
• Információkért lépjen kapcsolatba az önkormányzattal vagy a rendelkezésre álló gyüjtö 

rendszertelephelyével.
• Ha elektromos készülékektöl szabadulnak meg lakott területen vagy földterületen,akkor a 

kockázatos anyagok szivároghatnak a talajvízbe és bejuthatnak a táplálékláncba miközben 
megrongálják az egészséget, jóllétet!

• Ha lecseréli a régi készülékét, legyen vele tisztába, hogy a kiskereskedö törvényesen arra 
kötelezik, hogy a régi készüléket vegye vissza kidobás céljára.


