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D LEŽITÉ BEZPE NOSTNÍ POKYNY
P ED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI P E T TE A DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY

UŽIVATELSKÝ NÁVOD INTEX®

Elektrická pumpa Fast-Fill™
Model AP620C  220 – 240 V~  50 Hz  100 W

• NIKDY NENECHÁVEJTE NEMLUVN  SPÁT NA NAFUKOVACÍCH MATRACÍCH.
• Nikdy nezavád jte žádnou ho lavou látku do nafukovací matrace, JAKO JSOU AEROSOLOVÉ VÝROBKY

NA OPRAVU PNEUMATIK, protože se m že vznítit i vybuchnout.
• Toto není hra ka. D ti nesmí být ponechány bez dozoru p i použití nafukovací matrace.
• Udržujte skladovací pytel mimo dosah batolat a d tí. Skladovací pytel není hra ka. Když jej nepoužíváte,

složte pytel a uložte jej mimo dosah d tí.
• Necho te, nest jte na nafukovací matraci ani na ni neskákejte, ani ji nepoužívejte jako trampolínu.
• Jen pro domácí použití. Pouze pro vnit ní použití. Nepoužívejte ve vod  nebo v její blízkosti. Toto není vor.
• Nestavte matraci blízko schod , dve í, ostrých hran i rozbitelných p edm t . Zajist te p im ený prostor

mezi matrací a p edm ty, aby se zabránilo zachycení.
• Zajist te, aby umíst ní bylo ploché, hladké, rovnom rné a bez ostrých p edm t , které by mohly matraci

prorazit.
• Udržujte domácí zví ata od nafukovací matrace. Zví ata mohou prorazit povrch matrace.
• Zabra te spaní na hran  nafukovací matrace. Hrany poskytují menší podporu než st ed matrace.
• Neprovozujte vzduchovou pumpu více než 5 minut v kuse. Nechejte pumpu vychladnout nejmén  15 minut

mezi použitím.
• Odpojte elektrický napájecí kabel p i nepoužívání.
• Nezakrývejte otvor pro pr chod vzduchu ani do n j nevkládejte žádné p edm ty.
• Pokud je napájecí kabel AC poškozen, musí být vym n n výrobcem nebo jeho servisním zástupcem i

podobn  kvalifikovanými osobami, aby se zabránilo nebezpe í.
• Pro snížení rizika elektrického šoku nevystavujte dešti. Skladujte uvnit .
• Toto za ízení mohou používat d ti od 8 let výše a osoby se sníženými fyzickými, vjemovými i duševními

schopnostmi i nedostatkem zkušeností a znalostí, mají-li dozor i pokyny ohledn  použití p ístroje
bezpe ným zp sobem a chápou-li související nebezpe í.

• D ti si nebudou s p ístrojem hrát. išt ní a uživatelská údržba nebude provád na d tmi bez dozoru.

DODRŽUJTE TATO PRAVIDLA A VŠECHNY POKYNY PRO ZABRÁN NÍ UDUŠENÍ, POŠKOZENÍ 
MAJETKU, ELEKTRICKÉMU ŠOKU, POPÁLENINÁM I JINÉMU ZRAN NÍ.

VAROVÁNÍ
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Všeobecn
• Není t eba žádná údržba vzduchové pumpy.
• Doporu ený pracovní tlak: 0.025bar (0.36psi).
• P ístroj musí být umíst n tak, aby byla zátka p ístupná.
• K išt ní používejte pouze slabý mýdlový roztok. Nepoužívejte žádné chemikálie.
• V p ípad  oprav používejte pouze b žné 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).

POZNÁMKA: Výkresy pouze pro ilustraci. Nemusí odrážet skute ný výrobek. Není v 
reálném m ítku. Vzhledem k politice neustálého vylepšování výrobk  si spole nosti Intex 
vyhrazuje právo zm ny specifikací a vzhledu, což m že vést k aktualizacím návodu s pokyny 
bez oznámení.

REFERENCE DÍL

Toto za ízení nesmí být napájeno externím spínacím za ízením, 
jako je nap íklad asova , nebo p ipojeno k obvodu, který se 
b hem provozu pravideln  zapíná a vypíná, aby se zabránilo 
nebezpe í v d sledku neúmyslného resetování tepelné pojistky.

UPOZORN NÍ

Popisy díl :
1. AC napájecí kabel
2. Spína
3. Zna ka nafouknutí (        )

4. Zna ka vypnuto ( )

5. Zna ka vyfouknutí (        )
6. Pr chod vzduchu

7. Prostor na kabel
8. Kryt p ihrádky na kabel
9. Nafukovací matrace
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NAFUKOVÁNÍ
1. Zastr te AC napájecí kabel do AC elektrické zásuvky. Viz obr. (1).

2. Posu te p epína  doleva na zna ku pro nafukování (  ). Viz obr. (2).

3. Jakmile je nafukovací matrace nafouknuta na požadovanou pevnost, posu te p epína
doprava na zna ku vypnuto ( ).

4. Lehn te si na nafukovací matraci, abyste vyzkoušeli její pevnost.
5. Pokud je spací plocha p íliš tvrdá, upravte tvrdost pomalým posunutím p epína e

doprava na zna ku vyfukování (  ). Viz obr. (4). Po dosažení požadované tvrdosti  

posu te p epína  doleva na zna ku vypnuto ( ). Viz obr. (5). Když je nafukovací  

matrace p íliš m kká, opakujte kroky . 2 až . 5 dle nutnosti.

Obr. (1)

110 -120 V220 – 240 V

Obr. (2)

6. Odpojte AC napájecí kabel ze zásuvky, umíst te jej dovnit  p ihrádky na kabel.

Obr. (5)

Obr. (4)

Obr. (3)

Nikdy neodpojujte napájecí kabel od erpadla nebo od elektrické zásuvky, když je erpadlo 
v provozu. P ed odpojením napájecího kabelu nejprve vypn te erpadlo.

D LEŽITÉ
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ádné nafouknutí nafukovací matrace.
Okolní teploty vzduchu mají vliv na vnit ní tlak nafukovací matrace. P i nízké okolní teplot  
se vzduch v matraci smrští a matrace bude m k í: p idejte vzduch dle nutnosti.
P i vysoké okolní teplot  se vzduch v nafukovací matraci podstatn  roztáhne a matrace 
bude tvrdá a m že prasknout: uvoln te vzduch pro zabrán ní poškození matrace nebo pro 
její zm k ení. Nevystavujte nafukovací matraci extrémním teplotám (vysokým i nízkým).
Opravná sada/záplata je p iložena. Natahování je p irozenou charakteristikou nového 
vinylu. B hem prvních použití m že nafukovací matrace zm knout a vyžadovat dodate né 
nafouknutí pro udržení žádoucí pevnosti. Toto je normální po prvních n kolik dní 
používání.
Zobrazené rozm ry jsou p ibližné a budou se lišit v závislosti na teplot  vinylu a 
vzduchu. V žádném p ípad  nebude spole nost Intex, jeho autorizovaní zástupci i 
zam stnanci odpov dní za škody (jako jsou dírky) na nafukovací matraci zp sobené 
zanedbáním, b žným opot ebením, chybným použitím a neopatrností i vn jšími 
silami.

D LEŽITÁ POZNÁMKA

VYFUKOVÁNÍ
1. Zastr te AC napájecí kabel do AC elektrické zásuvky. Viz obr. (1).
2. Posu te p epína  doprava na zna ku pro vyfukování (  ). Viz obr. (6).

3. Když je nafukovací matrace zcela vyfouknutá, za n te matraci svinovat od nohou
sm rem k hlav , kde je umíst na pumpa. Viz obr. (7).

4. Když je z nafukovací matrace vyfouknut veškerý vzduch, posu te p epína  doleva na
zna ku vypnuto ( ). Viz obr. (3).

5. Odpojte AC napájecí kabel ze zásuvky, umíst te jej dovnit  p ihrádky na kabel.

Obr. (6)
Obr. (7)
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SKLADOVÁNÍ
1. Vyfoukn te nafukovací matraci podle pokyn  pro „VYFUKOVÁNÍ“.
2. Zajist te, aby byla nafukovací matrace istá a suchá.
3. Položte matraci naplocho spací plochou vzh ru a dodržujte kroky skládání na

obr. (8–12). Voln  složte matraci a zabra te vzniku ostrých ohyb , roh  a záhyb ,
které mohou nafukovací matraci poškodit.

Obr. (8) Obr. (9) Obr. (10)

Obr. (12)Obr. (11)

4. Umíst te nafukovací matraci do skladovacího vaku a uložte na suchém a chladném
skladovacím míst .
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Omezená záruka

Váš nafukovací matraci Intex 

nafukovací matraci Intex.

1 Rok

nafukovací matraci Intex

  

pou nafukovací matraci Intex

nafukovací matraci Intex

nafukovací matraci Intex

nafukovací matraci Intex

nafukovací matraci Intex


