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Prečítajte si nasledujúce varovanie pred použitím 
 
▲Dôležité: 
 
Napájanie musí byť v AC 230V, 50 Hz. Toto čerpadlo sa používa pre nafúknutie 
položky, ako sú nafukovacie matrace, člny, atd. Nepoužívajte nepretržite po dobu 
viac ako 20 minút. Urobte 10 min. prestávku a používajte ďalej. Nepoužívajte vo 
vlhkom prostredí, skladujte v interiéri. Hladina akustického tlaku je 87 dB(A 
Uchovávajte mimo dosahu detí. 
 
▲Varovanie 
1. nesnažte sa rozoberať položku a byť v blízkosti otvorov, zatiaľ, čo je čerpadlo v 
prevádzke 
2. vždy postupujte podľa pokynov napísaných na položkách 
3. neprekračujte odporúčaný tlak, položka by mohla prasknúť a vy by ste sa mohli 
zraniť 
4. napájací kábel nemôže byť nahradený, ak je šnúra poškodená, prístroj by mal byť 
vyradený 
5. nenechávajte čerpadlo bez dozoru počas prevádzky, nepoužívajte na mokrom 
podklade 
6. zabráňte vniku piesku, alebo iných predmetov do otvorov 
7. nevystavujte položku daždu, neodchádzajte z interiéru 
8. tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami(vrátane detí( s obmedzenými 
fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností 
a vedomostí. 
9. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa nehrali so spotrebičom 
 
Nafúknutie 
Ak chcete nafúknuť spotrebič: 
1. vložte nafukovacie teleso do otvoru ventilu položky 
2. zastrčte elektrický kábel do domácej elektrickej zásuvky 
3. stlačte spínač ,,I,, pre spustenie nafukovania 
4. ak je plne nafúknutý, stlačte tlačidlo,,O,, pre zastavenie nafukovania a odpojte 
bábel 
 



Vypúš ťanie 
1. otvorte vzduchový ventil 
2. ak je to nutné, vložte čerpadlo do otvoru ventilu položky 
3. zastrčte napájací kábel do domácej elektrickej zásuvky, stlačte spínač ,,I,, pre 
spustenie vypúšťania 
4. keď je položka vypustená, stlačte tlačidlo,,O,,pre zastavenie a odpojte kábel 
▲Upozornenie 
1. neodhadzujte elektrické spotrebiče do netriedeného komunálneho odpadu, použite 
oddelené zberné zariadenia 
2. kontaktujte miestnu vládu, aby zverejnila informácie o zberných zariadeniach v 
systémoch 
3. pokiaľ sú spotrebiče ukladané na skládku, alebo skládky, môžu nebezpečné látky 
unikať do podzemných vôd a dostať sa do potravinového reťazca, môžu poškodiť 
zdravie 
4. Predajca je zo zákona povinný vziať späť svoj starý spotrebič k bezplatnej 
likvidácii 


