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Elektrická pumpa Fast-Fill™
Model AP620C 220 – 240 V~ 50 Hz 100 W
DģLEŽITÉ BEZPEýNOSTNÍ POKYNY
PěED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PěEýTċTE A DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY

VAROVÁNÍ
• NIKDY NENECHÁVEJTE NEMLUVNċ SPÁT NA NAFUKOVACÍCH MATRACÍCH.
• Nikdy nezavádČjte žádnou hoĜlavou látku do nafukovací matrace, JAKO JSOU AEROSOLOVÉ VÝROBKY
NA OPRAVU PNEUMATIK, protože se mĤže vznítit þi vybuchnout.
• Toto není hraþka. DČti nesmí být ponechány bez dozoru pĜi použití nafukovací matrace.
• Udržujte skladovací pytel mimo dosah batolat a dČtí. Skladovací pytel není hraþka. Když jej nepoužíváte,
složte pytel a uložte jej mimo dosah dČtí.
• Nechoćte, nestĤjte na nafukovací matraci ani na ni neskákejte, ani ji nepoužívejte jako trampolínu.
• Jen pro domácí použití. Pouze pro vnitĜní použití. Nepoužívejte ve vodČ nebo v její blízkosti. Toto není vor.
• Nestavte matraci blízko schodĤ, dveĜí, ostrých hran þi rozbitelných pĜedmČtĤ. ZajistČte pĜimČĜený prostor
mezi matrací a pĜedmČty, aby se zabránilo zachycení.
• ZajistČte, aby umístČní bylo ploché, hladké, rovnomČrné a bez ostrých pĜedmČtĤ, které by mohly matraci
prorazit.
• Udržujte domácí zvíĜata od nafukovací matrace. ZvíĜata mohou prorazit povrch matrace.
• ZabraĖte spaní na hranČ nafukovací matrace. Hrany poskytují menší podporu než stĜed matrace.
• Neprovozujte vzduchovou pumpu více než 5 minut v kuse. Nechejte pumpu vychladnout nejménČ 15 minut
mezi použitím.
• Odpojte elektrický napájecí kabel pĜi nepoužívání.
• Nezakrývejte otvor pro prĤchod vzduchu ani do nČj nevkládejte žádné pĜedmČty.
• Pokud je napájecí kabel AC poškozen, musí být vymČnČn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem þi
podobnČ kvalifikovanými osobami, aby se zabránilo nebezpeþí.
• Pro snížení rizika elektrického šoku nevystavujte dešti. Skladujte uvnitĜ.
• Toto zaĜízení mohou používat dČti od 8 let výše a osoby se sníženými fyzickými, vjemovými þi duševními
schopnostmi þi nedostatkem zkušeností a znalostí, mají-li dozor þi pokyny ohlednČ použití pĜístroje
bezpeþným zpĤsobem a chápou-li související nebezpeþí.
• DČti si nebudou s pĜístrojem hrát. ýištČní a uživatelská údržba nebude provádČna dČtmi bez dozoru.
DODRŽUJTE TATO PRAVIDLA A VŠECHNY POKYNY PRO ZABRÁNċNÍ UDUŠENÍ, POŠKOZENÍ
MAJETKU, ELEKTRICKÉMU ŠOKU, POPÁLENINÁM ýI JINÉMU ZRANċNÍ.
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VšeobecnČ
•
•
•
•
•
•

Není tĜeba žádná údržba vzduchové pumpy.
Doporuþený pracovní tlak: 0.025bar (0.36psi).
PĜístroj musí být umístČn tak, aby byla zátka pĜístupná.
K þištČní používejte pouze slabý mýdlový roztok. Nepoužívejte žádné chemikálie.
V pĜípadČ oprav používejte pouze bČžné lepidlo a záplaty na opravu PVC.
Jmenovitá maximální nosnost: 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).

UPOZORNċNÍ
Toto zaĜízení nesmí být napájeno externím spínacím zaĜízením,
jako je napĜíklad þasovaþ, nebo pĜipojeno k obvodu, který se
bČhem provozu pravidelnČ zapíná a vypíná, aby se zabránilo
nebezpeþí v dĤsledku neúmyslného resetování tepelné pojistky.
REFERENCE DÍLģ
3

4

5

2

1

6

8
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Popisy dílĤ:
1. AC napájecí kabel
2. Spínaþ
3. Znaþka nafouknutí (

)

4. Znaþka vypnuto (
5. Znaþka vyfouknutí (
6. PrĤchod vzduchu

)
)

7. Prostor na kabel
8. Kryt pĜihrádky na kabel
9. Nafukovací matrace

POZNÁMKA: Výkresy pouze pro ilustraci. Nemusí odrážet skuteþný výrobek. Není v
reálném mČĜítku. Vzhledem k politice neustálého vylepšování výrobkĤ si spoleþnosti Intex
vyhrazuje právo zmČny specifikací a vzhledu, což mĤže vést k aktualizacím návodu s pokyny
bez oznámení.
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NAFUKOVÁNÍ
1. Zastrþte AC napájecí kabel do AC elektrické zásuvky. Viz obr. (1).
220 – 240 V

110 -120 V

Obr. (1)

¥
2. PosuĖte pĜepínaþ doleva na znaþku pro nafukování (

). Viz obr. (2).

Obr. (2)

3. Jakmile je nafukovací matrace nafouknuta na požadovanou pevnost, posuĖte pĜepínaþ
doprava na znaþku vypnuto (
).

Obr. (3)

4. LehnČte si na nafukovací matraci, abyste vyzkoušeli její pevnost.
5. Pokud je spací plocha pĜíliš tvrdá, upravte tvrdost pomalým posunutím pĜepínaþe
doprava na znaþku vyfukování (
). Viz obr. (4). Po dosažení požadované tvrdosti
posuĖte pĜepínaþ doleva na znaþku vypnuto (
). Viz obr. (5). Když je nafukovací
matrace pĜíliš mČkká, opakujte kroky þ. 2 až þ. 5 dle nutnosti.

Obr. (4)

Obr. (5)

DģLEŽITÉ
Nikdy neodpojujte napájecí kabel od þerpadla nebo od elektrické zásuvky, když je þerpadlo
v provozu. PĜed odpojením napájecího kabelu nejprve vypnČte þerpadlo.
6. Odpojte AC napájecí kabel ze zásuvky, umístČte jej dovnitĜ pĜihrádky na kabel.
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DģLEŽITÁ POZNÁMKA
ěádné nafouknutí nafukovací matrace.
Okolní teploty vzduchu mají vliv na vnitĜní tlak nafukovací matrace. PĜi nízké okolní teplotČ
se vzduch v matraci smrští a matrace bude mČkþí: pĜidejte vzduch dle nutnosti.
PĜi vysoké okolní teplotČ se vzduch v nafukovací matraci podstatnČ roztáhne a matrace
bude tvrdá a mĤže prasknout: uvolnČte vzduch pro zabránČní poškození matrace nebo pro
její zmČkþení. Nevystavujte nafukovací matraci extrémním teplotám (vysokým þi nízkým).
Opravná sada/záplata je pĜiložena. Natahování je pĜirozenou charakteristikou nového
vinylu. BČhem prvních použití mĤže nafukovací matrace zmČknout a vyžadovat dodateþné
nafouknutí pro udržení žádoucí pevnosti. Toto je normální po prvních nČkolik dní
používání.
Zobrazené rozmČry jsou pĜibližné a budou se lišit v závislosti na teplotČ vinylu a
vzduchu. V žádném pĜípadČ nebude spoleþnost Intex, jeho autorizovaní zástupci þi
zamČstnanci odpovČdní za škody (jako jsou dírky) na nafukovací matraci zpĤsobené
zanedbáním, bČžným opotĜebením, chybným použitím a neopatrností þi vnČjšími
silami.

VYFUKOVÁNÍ
1. Zastrþte AC napájecí kabel do AC elektrické zásuvky. Viz obr. (1).
). Viz obr. (6).
2. PosuĖte pĜepínaþ doprava na znaþku pro vyfukování (

Obr. (6)
Obr. (7)

3. Když je nafukovací matrace zcela vyfouknutá, zaþnČte matraci svinovat od nohou
smČrem k hlavČ, kde je umístČna pumpa. Viz obr. (7).
4. Když je z nafukovací matrace vyfouknut veškerý vzduch, posuĖte pĜepínaþ doleva na
). Viz obr. (3).
znaþku vypnuto (
5. Odpojte AC napájecí kabel ze zásuvky, umístČte jej dovnitĜ pĜihrádky na kabel.
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SKLADOVÁNÍ
1. VyfouknČte nafukovací matraci podle pokynĤ pro „VYFUKOVÁNÍ“.
2. ZajistČte, aby byla nafukovací matrace þistá a suchá.
3. Položte matraci naplocho spací plochou vzhĤru a dodržujte kroky skládání na
obr. (8–12). VolnČ složte matraci a zabraĖte vzniku ostrých ohybĤ, rohĤ a záhybĤ,
které mohou nafukovací matraci poškodit.

Obr. (8)

Obr. (11)

Obr. (9)

Obr. (10)

Obr. (12)

4. UmístČte nafukovací matraci do skladovacího vaku a uložte na suchém a chladném
skladovacím místČ.
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Omezená záruka
Váš nafukovací matraci Intex E\OY\UREHQ]DSRXåLWtQHMNYDOLWQČMãtFKPDWHULiOĤD]SUDFRYiQt
9ãHFKQ\YêUREN\,QWH[E\O\SĜHGRSXãWČQtPWRYiUQ\]NRQWURORYiQ\DVKOHGiQ\SURVWpYãHFK
YDG7DWRRPH]HQi]iUXNDVHY]WDKXMHSRX]HQDnafukovací matraci Intex.
7DWRRPH]HQi]iUXNDMHGRGDWNHPDQHQiKUDGRXYDãLFK]iNRQQêFKSUiYDRSUDYQêFK
SURVWĜHGNĤ9DãH]iNRQQiSUiYDPDMtSĜHGQRVWGRWpPtU\GRMDNpMHWDWR]iUXNDYUR]SRUXV
QČNWHUêP]QLFK1DSĜtNODGVSRWĜHELWHOVNp]iNRQ\YFHOp(YURSVNpXQLLVWDQRYXMt]iNRQQi
]iUXþQtSUiYDQDYtFNSRNU\WtNWHUpSRVN\WXMHWiWRRPH]HQi]iUXNDLQIRUPDFHR
VSRWĜHELWHOVNêFKSUiYHFKFHOp(8QDOH]QHWHQDZHERYêFKVWUiQNiFK(YURSVNpKR
VSRWĜHELWHOVNpKRFHQWUDQDKWWSHFHXURSDHXFRQVXPHUVHFFFRQWDFWBHQKWP
7DWRRPH]HQi]iUXNDVHY]WDKXMHSRX]HQDSĤYRGQtKRNXSFHDMHQHSĜHQRVQi7DWR
RPH]HQi]iUXNDMHSODWQiSURREGREt1 RokRGGDWDSĤYRGQtKRPDORREFKRGQtKRQiNXSX
8VFKRYHMWHVLSĤYRGQtGRNODGR]DNRXSHQtVWtPWRQiYRGHPSURWRåHGRNODGR]DNRXSHQt
PXVtGRSURYi]HWUHNODPDFLMLQDNEXGHRPH]HQi]iUXNDQHSODWQi
3RNXG]MLVWtWHYêUREQtYDGXQDnafukovací matraci IntexEČKHP]iUXþQtGRE\REUDĢWHVHQD
SĜtVOXãQpVHUYLVQtVWĜHGLVNR,QWH[NWHUpMHXYHGHQRYVDPRVWDWQpPVH]QDPXÄDXWRUL]RYDQêFK
VHUYLVĤ³3RNXGVHSĜHGPČWYUiWtSRGOHSRN\QĤVHUYLVQtKRVWĜHGLVND,QWH[VHUYLVQtVWĜHGLVNR
]NRQWUROXMHSĜHGPČWDUR]KRGQHRSODWQRVWLQiURNX3RNXGVHQDSĜHGPČWY]WDKXMtXVWDQRYHQt
]iUXN\EXGHSĜHGPČW]GDUPDRSUDYHQQHERY\PČQČQ]DVWHMQRXQHERVURYQDWHOQRXSRORåNX
SRGOHUR]KRGQXWt,QWH[ 
äiGQpGDOãt]iUXN\VHQHSRVN\WXMtNURPČWpWR]iUXN\D]iNRQQêFKSUiYSODWQêFKYH
YDãt]HPL'RUR]VDKXNWHUêMHPRåQêYHYDãt]HPL,QWH[YåiGQpPSĜtSDGČQHSĜHEtUi
RGSRYČGQRVWYĤþLYiPDQLåiGQpWĜHWtVWUDQČ]DSĜtPpQHERQHSĜtPpãNRG\Y\SOêYDMtFt]
pouåLWtYDãHKRnafukovací matraci IntexQHERNRQiQtVSROHþQRVWL,QWH[QHERMHMtFK]iVWXSFĤ
D]DPČVWQDQFĤ YþHWQČYêURE\SURGXNWX 1ČNWHUpVWiW\QHERMXULVGLNFHQHGRYROXMtY\ORXþHQt
QHERRPH]HQtQiKRGQêFKQHERQiVOHGQêFKãNRGWDNåHYêãHXYHGHQiRPH]HQtQHER
Y\ORXþHQtVHQDYiVQHPXVtY]WDKRYDW
8YČGRPWHVLåHWDWRRPH]HQi]iUXNDVHQHXSODWQtYQiVOHGXMtFtFKSĜtSDGHFK
9SĜtSDGČåHnafukovací matraci IntexE\OY\VWDYHQQHGEDORVWLQHVSUiYQpPXSRXåLWtQHER
QDVD]HQtQHKRGiPQHVSUiYQpPXSRXåtYiQtQHYKRGQpPXQDSČWtQHERSURXGXYUR]SRUXV
QiYRGHPNREVOX]HQHVSUiYQp~GUåEČQHERVNODGRYiQt
9SĜtSDGČåHnafukovací matraci IntexE\OY\VWDYHQSRãNR]HQtRNROQRVWPLPLPRNRQWUROX
,QWH[YþHWQČDOHQHYêOXþQČEČåQpKRRSRWĜHEHQtDSRãNR]HQt]SĤVREHQpKRSRåiUHP
SRYRGQt]PUD]HQtPGHãWČPQHERMLQêPLYQČMãtPLSĜtURGQtPLVLODPL
1DGtO\DVRXþiVWLNWHUpQHSURGiYi,QWH[DQHER
1DQHRSUiYQČQp~SUDY\RSUDY\DGHPRQWiåHnafukovací matraci IntexNêPNROLMLQêPQHå
SUDFRYQtNHPVHUYLVQtKRVWĜHGLVND,QWH[
3ĜHþWČWHVLSHþOLYČQiYRGNREVOX]HDGRGUåXMWHYãHFKQ\SRN\Q\WêNDMtFtVHVSUiYQpKR
SURYR]XD~GUåE\nafukovací matraci Intex3ĜHGSRXåLWtPYåG\]NRQWUROXMWHYiãYêUREHN
2PH]HQi]iUXNDPĤåHEêWQHSODWQiSRNXGQHMVRXGRGUåRYiQ\SRN\Q\

