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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY
PRED POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU SI PREČÍTAJTE POKYNY A POTOM POSTUPUJTE PODĽA NICH

INTEX® NÁVOD NA OBSLUHU
Elektrická Vzduchová Pumpa Fast-Fill™

Model AP620C  220 – 240 V~  50 Hz  100 W

• NIKDY NENECHÁVAJTE DIEŤA SPAŤ NA NAFUKOVACOM MATRACI.
• Nikdy nepoužívajte na nafukovanie matraca žiadne horľavé látky, AKO JE NAPRÍKLAD    
 AEROSÓLOVÝ PLYN NA OPRAVU PNEUMATÍK, pretože by sa mohol vznietiť alebo explodovať.
• Tento výrobok nie je hračka. Deti nesmú zostať ponechané bez dozoru pri používaní nafukovacieho  
 matraca.
• Udržujte skladovací vak mimo dosahu detí. Skladovací vak nie je hračka! Keď vak nepoužívate,   
 zložte ho a dajte mimo dosahu detí.
• Nekráčajte, nestojte, neskáčte a nepoužívajte nafukovací matrac ako trampolínu.
• Len na použitie v domácnosti. Iba pre vnútorné použitie. Nepoužívajte na vode alebo v jej blízkosti. 
 Toto nie je raft.
• Neumiestňujte matrac pri schodoch, dverách, ostrých hranách alebo krehkých predmetoch. Zaistite   
 dostatočný priestor medzi matracom a predmetmi, aby nedošlo k zachyteniu.
• Uistite sa, že priestor pod matracom je plochý, hladký, rovný a bez ostrých predmetov, ktoré by ho   
 mohli prederaviť.
• Zabráňte prístupu domácich zvierat k tomuto nafukovaciemu matracu. Domáce zvieratá môžu   
 prepichnúť povrch matraca.
• Nespite na okraji nafukovacieho matraca. Okraje poskytujú menšiu oporu ako stred matraca.
• Nepoužívajte viac ako 5 minút bez prerušenia. Odpojte a nechajte vychladnúť najmenej 15 minút.
• Odpojte prístroj, ak ho nepoužívate.
• Nezablokujte nafukovací otvor, alebo nevkladajte do neho žiadne predmety.
• Poškodený sieťový kábel musí vymeniť výrobca, servisný technik či iná kvalifikovaná osoba.
• Ak chcete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte prístroj dažďu. Skladujte v interiéri.
• Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo  
 duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú tieto osoby pod dohľadom  
 alebo boli riadne poučené, čo sa týka použitia spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu možné   
 riziká spojené s jeho používaním.
• Deti sa nesmú so spotrebičom hrať. Čistenie a údržbu nesmú robiť deti, ak nie sú pod dohľadom   
 dospelej osoby.
DODRŽUJTE TIETO PRAVIDLÁ A VŠETKY POKYNY, ABY NEDOŠLO K POŠKODENIU MAJETKU, 
ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, POPÁLENIU ALEBO INÉMU PORANENIU.

VAROVANIE
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Všeobecne
• Nie je nutná žiadna zvláštna údržba pre vzduchovú pumpu. 
• Odporúčaný pracovný tlak: 0.025bar (0.36psi).
• Matrac musí byť umiestnený tak, aby zástrčka zostala prístupná.
• Na čistenie používajte iba jemný mydlový roztok. Nepoužívajte žiadne chemikálie.
• V prípade opráv používajte len bežné PVC lepidlo a záplaty.
• Menovitá maximálna nosnosť: 64122 / 64132 / 64162 / 67766 / 64412 / 64426 / 64488 /   
 64902: 136 Kg (300 Lb);
 64124 / 64126 / 64136 / 64164 / 67768 / 67770 / 64414 / 64418 / 64428 / 64490 / 64478 /
 64904 / 64906 / 64448: 273 Kg (600 Lb).

POZNÁMKA: Obrázky majú len ilustratívny charakter. Nemusí zobrazovať skutočný 
produkt. Nie je v mierke. Vzhľadom na politiku neustáleho zdokonaľovania výrobkov si 
Intex vyhradzuje právo na zmenu špecifikácií a vzhľadu, čo môže mať za následok 
aktualizáciu návodu na obsluhu bez predchádzajúceho upozornenia.

REFERENCIE NA NÁHRADNÉ DIELY

Toto zariadenie nesmie byť napájané externým spínacím zariadením, 
ako je napríklad časovač, alebo pripojené na obvod, ktorý sa počas 
prevádzky pravidelne zapína a vypína, aby sa zabránilo nebezpečenstvu 
v dô sledku neúmyselného resetovania tepelnej poistky.

UPOZORNENIE

Popis dielov:
1. Sieťový napájací kábel
2. Vypínač
3. Nafukovacia značka (        )

4. Značka vypnutia ( )
5. Vyfukovacia značka (        )
6. Priechod vzduchu 

7. Priehradka na kábel
8. Kryt priehradky na kábel
9. Nafukovací matrac
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NÁVOD NA OBSLUHU
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NAFUKOVANIE
1. Zapojte striedavý napájací kábel do elektrickej zásuvky. Pozrite obr. (1).

2. Posuňte prepínač doľava na značku nafukovania (  ). Pozrite obr. (2).

3. Keď je nafukovacia posteľ plne nafúknutá na požadovanú tvrdosť, posuňte prepínač   
 doprava na značku vypnutia ( ).

4. Ľahnite si na nafukovací matrac pre vyskúšanie pevnosti.
5. Ak je povrch na spanie príliš tvrdý, upravte tvrdosť pomalým posunutím prepínača 
 doprava na značku vyfúknutia (  ). Pozrite obr. (4). Po dosiahnutí požadovanej 
 tvrdosti posuňte prepínač doľava na značku vypnutia ( ). Pozrite obr. (5). V prípade,  
 že nafukovací matrac bude príliš mäkký, zopakujte podľa potreby kroky 2 až 5.

OBR. (1)

110 -120 V220 – 240 V

OBR. (2)

6. Odpojte napájací kábel zo zásuvky, uložte ho do priestoru pre kábel.

OBR. (5)

OBR. (4)

OBR. (3)

√

Nikdy neodpájajte napájací kábel od čerpadla alebo z elektrickej zásuvky, keď je čerpadlo v 
prevádzke. Pred odpojením napájacieho kábla najprv vypnite čerpadlo.

DÔLEŽITÉ
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Správne nafúknutie nafukovacieho matraca.
Okolitá teplota vzduchu má vplyv na vnútorný tlak nafukovacieho matraca. Pri nízkej 
okolitej teplote sa vzduch zmrští v nafukovacom matraci, ktorý bude potom mäkší: pridajte 
vzduch podľa potreby. Pri vysokej teplote okolia sa vzduch vo vnútri nafukovacieho 
matraca značne roztiahne a nafukovací matrac bude tvrdý a môže prasknúť: odvzdušnite 
ho, aby nedošlo k jeho poškodeniu, alebo zmenšite jeho tvrdosť. Nevystavujte nafukovací 
matrac extrémnym teplotám (vysokým alebo nízkym).
Rozťahovanie je prirodzenou vlastnosťou nového vinylu. Po prvom použití môže byť 
nafukovací matrac mäkký a vyžaduje ďalšie dofúknutie na udržanie požadovanej pevnosti. 
To je normálne v prvých dňoch používania. Zobrazené rozmery sú približné a môžu sa 
odlišovať v závislosti na teplote vinylu a teplote vzduchu.
V žiadnom prípade spoločnosť Intex, jej splnomocnení zástupcovia alebo 
zamestnanci nepreberajú zodpovednosť za škody (napríklad prederavenie) na 
nafukovacom matrac, spôsobené nedbalosťou, bežným opotrebením, zneužitím a 
nedbanlivosťou, či pôsobením vonkajších síl.

DÔLEŽITÉ

VYFUKOVANIE
1. Zapojte striedavý napájací kábel do elektrickej zásuvky. Pozrite obr. (1).
2. Posuňte prepínač doprava na značku vyfúknutia (  ). Pozrite obr. (6).

3. Keď je nafukovací matrac úplne sfúknutý, zrolujte nafukovací matrac od jeho spodnej   
 časti smerom k hornej, kde sa nachádza pumpa. Pozrite obr. (7). 
4. Keď je z nafukovacej postele vypustený všetok vzduch, posuňte prepínač doľava na   
 značku vypnutia ( ). Pozrite obr. (3).
5. Odpojte napájací kábel zo zásuvky, uložte ho do priestoru pre kábel.

OBR. (6)
OBR. (7)
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SKLADOVANIE
1. Nafukovací matrac sfúknite podľa postupu uvedeného v časti „SFUKOVANIE“.  
2. Skontrolujte, či je matrac čistý a suchý.
3. Položte matrac naplocho so stranou na spanie smerom nahor a postupujte podľa  
 pokynov na skladanie na obr. (8-12). Zložte matrac voľne a vyhýbajte sa ostrým 
 ohybom, rohom a záhybom, ktoré môžu poškodiť matrac.

OBR. (8) OBR. (9) OBR. (10)

OBR. (12)OBR. (11)

4. Vložte nafukovací matrac do skladovacieho vaku a uložte na suchom a chladnom   
 mieste.


