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INTEX® PRÍRUČKA MAJITEĽA 
vstavanej rýchloplniacej™ elektrickej pumpy 
Model AP626; 12 V  ; 78 W 

PRED POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU SI STAROSTLIVO PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A RIAĎTE SA JEHO POKYNMI  

UPOZORNENIE  

• Použitie jednotky je dovolené výhradne dospelým osobám. 
• Nevhadzujte jednotku do vody ani  ju nevystavujte pôsobeniu dažďa či vody. 
• Nesmerujte prúd vzduchu priamo do tváre ani na telo. 
• Nikdy nepracujte s jednotkou viac než 20 minút. Odpojte ju a nechajte vychladnúť 5 minút. 
• Odpojte jednotku zo siete, keď ju nepoužívate. 
• Nezapchávajte vzdušné otvory ani neotvárajte zdroj. 
• Do nafukovacieho ani vyfukovacieho konektora nevkladajte žiadne predmety. 
• Napájací kábel sa nedá vymeniť. Ak je poškodený, zariadenie musí byť vyradené.  
• Na zníženie rizika úrazu el. prúdom, nevystavujte pôsobeniu dažďa. Uchovávajte vo vnútri. 
• Toto zariadenie smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými  
alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí za podmienky, že 
im bol daný dohľad alebo boli oboznámení s používaním zariadenia bezpečným spôsobom a 
chápu riziká jeho používania. 
• Deti by sa so zariadením hrať nemali. Čistenie alebo údržba zariadenia by nemala byť 

vykonávaná deťmi bez dozoru. 

• Výrobok musí byť výlučne napájaný pri SELV. 

RIAĎTE SA UVEDENÝMI PRAVIDLAMI A VŠETKÝMI POKYNMI, ABY STE SA VYHLI UDUSENIU, 
POŠKODENIU MAJETKU, ÚRAZU EL. PRÚDOM, POPÁLENINÁM ALEBO INÝM ZRANENIAM. 

NÁZVY DIELCOV 

2  3  LEGENDA: 
1.  PUMPA 
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POKYNY  18IO

Všeobecné: 
•  Ak sa nepoužívajú, vráťte pumpu a hubice do balíčka. 
•  Nie je potrebná žiadna zvláštna údržba vzduchovej pumpy. 

POKYNY 
NAFUKOVANIE 
1.  Pripojte hubicu k nafukovaciemu kontektoru a podržte pumpu oproti nafukovaciemu ventilu tak. aby mohlo dôjsť k nafukovaniu. 

Pozri obr. (1). 
POZN.: Pri väčších predmetoch ako sú nafukovacie člny a veľké nafukovačky bude pumpa pasovať priamo do 
nafukovacích ventilova umožní rýchlejšie nafukovanie. Použite vhodnú hubicu pri malých nafukovacích ventiloch aké sú pri 
malých nafukovačkách, atď. 

2.  Kábel jednosmerného prúdu zasuňte do automobilovej zásuvky akumulátora. Pozri Obr. (2). 
3.  Prepnite vypínač do polohy zap. - ON: Stlačte "I"; Prepnite vypínač do polohy vyp. - OFF: Stlačte "0". Pozri Obr. (3). 

ALEBO 

OBR (1): PRIPOJENIE 

HUBICE 

OBR (2) 
OBR (3): VYPíNAČ 

VYFUKOVANIE 
1.  Pripojte hubicu k vyfukovaciemu kontektoru a podržte pumpu oproti nafukovaciemu ventilu tak. aby mohlo dôjsť k 
vyfukovaniu. Pozri Obr. (4). 

NOTE: On Pri väčších predmetoch ako sú nafukovacie člny a veľké nafukovačky bude pumpa pasovať priamo do 
nafukovacích ventilova umožní rýchlejšie nafukovanie. Použite vhodnú hubicu pri malých nafukovacích ventiloch aké sú pri 
malých nafukovačkách, atď. 

2.  Kábel jednosmerného prúdu zasuňte do automobilovej zásuvky akumulátora. Pozri Obr. (2). 
3.  Prepnite vypínač do polohy zap. - ON: Stlačte "I"; Prepnite vypínač do polohy vyp. - OFF: Stlačte "0". Pozri Obr. (3).). 

OBR.(4): PRIPOJENIE HUBICE 
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2. VÝFUKOVACÍ KONEKTOR 
3. NAFUKOVACÍ KONEKTOR 
4. VYPÍNAČ 
5. NAPÁJACÍ KÁBEL BATÉRIE 
6. HUBICE 
7. VZD. OTVORY / SLOTY  OBR (2)  OBR. (3):VYPíNAČ 
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POZN.: Nákresy sú tu len pre ilustračné účely.Skutočné rozmery výrobku sa môžu meniť. Nie sú v mierke. 
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