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Prestige Airbed
PRED NAFÚKNUTÍM A POUŽÍVANÍM TOHTO 
VÝROBKU SI PREČÍTAJTE POKYNY A 
DODRŽIAVAJTE ICH
PRED NAFÚKNUTÍM SO ZABUDOVANOU PUMPOU
• Rozprestrite nafukovací matrac na rovnom povrchu. Uistite sa, že  
 táto plocha je bez kameňov alebo iných ostrých predmetov, ktoré  
 by mohli prederaviť nafukovací matrac.
• Ventil zabudovanej vzduchovej pumpy    musí smerovať hore.
• Uistite sa, že zátka je správne umiestnená a klobúčik výfukového  
 ventilu 2 v 1    je pevne dotiahnutý.

NAFUKOVANIE POMOCOU ZABUDOVANEJ PUMPY
• Odstráňte klobúčik nafukovacieho ventilu vzduchovej pumpy   
 a zátku    . Odložte si klobúčik a zátku, ktoré znovu pripojíte po  
 nafúknutí.
• Nájdite a roztvorte zabudovanú nožnú pumpu tak, aby povrch  
 zabudovanej nožnej pumpy bol plochý a rovný.
• Dajte nohu priamo nad nafukovací otvor ventilu a zatlačte pevne  
 nadol    . Takto pretlačíte vzduch z komory pumpy do matraca.
• Zdvihnite nohu    tak, aby sa vzduchová komora pumpy znovu  
 naplnila vzduchom pre ďalší cyklus.
• Opakujte, kým nie je dosiahnutá požadovaná pevnosť.
• Pripevnite naspäť zátku a klobúčik nafukovacieho ventilu    .

NAFUKOVANIE POMOCOU EXTERNEJ VZDUCHOVEJ PUMPY
•  Uistite sa, že zátka nafukovacieho ventilu    je správne umiestnená 

a klobúčik výfukového ventilu 2 v 1    je pevne dotiahnutý.
• Vytiahnite klobúčik ventilu 2 v 1    pre otvorenie.
• Vložte násadec vzduchovej pumpy priamo do nafukovacieho   
 ventilu 2 v 1    .
• Nafúknite produkt približne na 80% požadovanej pevnosti.
 POZOR: Aby nedošlo k prasknutiu, neprepĺňajte alebo   
 nepoužívajte vysokotlakový kompresor.
• Po nafúknutí uzatvorte klobúčik ventilu 2 v 1   .

VYFUKOVANIE
• Vytiahnite klobúčik ventilu 2 v 1    .
• Vytiahnite spodnú časť ventilu pre vypustenie vzduchu.
 POZOR: Pri otváraní nasmerujte výfukový ventil preč od   
 akejkoľvek osoby.
•  Vložte naspäť základňu nafukovacieho ventilu a klobúčik.

–––– TIETO POKYNY USCHOVAJTE ––––

SO ZABUDOVANOU PUMPOU
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Vzduch vo vnútri matraca sa môže rozpínať a zmršťovať s rôznou teplotou, čo 
vedie k zníženiu tlaku vo vnútri matraca. Ak k tomu dôjde, stačí dofúkať viac vzduchu 
pomocou pumpy na dosiahnutie požadovanej pevnosti. Ak dôjde k prederaveniu, 
postupujte podľa pokynov. Opravná súprava a záplaty sú priložené.
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 VYFUKOVANIE

 NAFUKOVANIE


