
obmedzenými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami či
nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom, či pokiaľ 
im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného používania 
spotrebiča, a pokiaľ chápu súvisiace riziká. Deti by sa so 
spotrebičom nemali hrať. Čistenie a používateľskú údržbu by nemali 
vykonávať deti bez dozoru. (Pre trh EU)
Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s 
obmedzenými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami či 
s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom 
alebo pokiaľ im neboli poskytnuté pokyny na používanie spotrebiča 
osobou zodpovednou za och bezpečnosť. Deti musia byť pod 
dozorom, aby bolo zabezpečené, že sa s týmto spotrebičom nebudú
hrať. (Pre trh iné ako EU)
POZNÁMKA: Neprekračujte odporúčanú maximálnu záťaž. V 
opačnom prípade sa nafukovacia matrac poškodí či môže dokonca 
explodovať.
POZNÁMKA: Výrobok nie je určený na komerčné použitie.
POZNÁMKA: Nákresy slúžia iba na ilustráciu. Nejedná sa o 
skutočný výrobok. Nie je v mierke.

LIKVIDÁCIA
Ak výrobok doslúžil prerežte ho a zlikvidujte podľa miestnych predpisov.
Balenie starostlivo a ohľaduplne zlikvidujte. Nevyhadzujte do odpadkov. Buďte riadnym 
občanom a likvidujte odpad spôsobom, ktorý je bezpečný pre životné prostredie.

ČISTENIE A SKLADOVANIE
1. Pokiaľ sa výrobok zašpiní, použite navlhčenú handričku a jemne utrite vločkové a PVC 

povrchy. Na čistenie nepoužívajte silné čistiace prostriedky. Výrobok zložte a po usušení 
uložte. Na začiatku každej sezóny a v pravidelných intervaloch pri používaní skontrolujte, 
či výrobok nie je poškodený.

2. Pred uložením výrobku vypusťte všetok vzduch. Skladujte na chladnom a suchom 
mieste.

3. Ne matrac ani do jej blízkosti nikdy nedávajte žiadne ostré ani ťažké predmety. V 
opačnom prípade to môže spôsobiť poškodenie a trhliny.

4. V prípade poškodenia výrobku použite prosím záplatu na opravu.
K oprave: 
1. Matrac úplne vyfúknite.
2. Poškodenú oblasť vyčistite a osušte.
3. Aplikujte záplatu na opravu a vyhlaďte všetky vzduchové bubliny.

LIKVIDÁCIA KOMPRESORA
Odpadové elektrické zariadenia by sa nemali likvidovať spolu s domovým odpadom. 
Prosím, recyklujte tam, kde existujú zariadenia na recykláciu. Ohľadom recyklačného 
poradenstva sa obráťte na miestny úrad alebo svojho predajcu.
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PŘÍRUČKA PRO MAJITELE

NAFUKOVACÍ LEHÁTKO S VESTAVĚNOU PUMPOU NA 
STŘÍDAVÝ PROUD
NAVRŽENO EXKLUZIVNĚ PRO NAFUKOVACÍ LŮŽKA
DVOJÍ FUNKCE: NAFUKOVÁNÍ A VYFUKOVÁNÍ
INFORMACE: POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A 
ULOŽTE. ULOŽTE SI TUTO PŘÍRUČKU PRO POZDĚJŠÍ 
POTŘEBU.
POZOR: PŘI POUŽITÍ PRODUKTU VE VENKOVNÍCH 
PROSTORÁCH A NA PLAVIDLECH HROZÍ NEBEZPEČÍ. 
NEPŘIBLIŽUJTE SE S OHNĚM.
POZNÁMKA: NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM 
PROUDEM – NEVYSTAVUJTE VODĚ NEBO DEŠTI.

UPOZORNĚNÍ
1. Produkt je vybaven vestavěným čerpadlem s

technickými parametry 220–240 V~ 50/60 Hz, 95 W.
POZNÁMKA: Před každým použitím se ujistěte, že
zařízení pracuje správně.

2. Před použitím a servisem odpojte zařízení od napájení.
3. V případě poškození napájecího kabelu je nutno, aby jej

vyměnil výrobce, jeho servisní organizace nebo podobně
kvalifikovaná osoba.

4. Motor je určen pouze ke krátkodobému chodu. Nafukujte
pouze 5 minut a vyfukujte také pouze 5 minut. Zajistěte,
aby motor nikdy nebyl v chodu déle než 5 minut.

5. Výstupu vzduchu na krytu chraňte za chodu před
nečistotami.

6. Nafoukněte lehátko na požadovanou tvrdost, aby
zmizela většina záhybů.

7. Produkt skladujte v suchu.
8. Po nafouknutí může být nutno lůžka dofukovat, aby byla

pevná. Dofukujte dle potřeby.
9. Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými,

smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s
nedostatkem zkušeností a znalostí, smí zařízení

67403Položka č 67614 67630 67696 67725 67620 67923 67925 67401 67628 67694 67723

Max. zatížení 300 kg 150 kg

používat pouze pod dohledem nebo podle pokynů 
osoby, která může zaručit bezpečné použití a zná 
související rizika. Nenechávejte děti, aby si se zařízením 
hrály. Čištění a uživatelem zajišťovanou údržbu nesmí 
provádět děti bez dozoru. (Pro trh EU)
Tento produkt není určen k užívání osobami (včetně 
dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo 
mentálními schopnostmi, s výjimkou případů, že jsou 
pod dozorem nebo byly informovány o používání 
produktu osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti 
musí být pod dohledem, aby si s tímto přístrojem 
nehrály. (Pro trhy mimo EU)
POZNÁMKA: Nepřekračujte doporučené maximální 
zatížení. Při nedodržení tohoto pokynu hrozí poškození 
nebo exploze nafukovací matrace.
POZNÁMKA: Produkt není určen pro komerční použití.
POZNÁMKA: Vyobrazení mají pouze ilustrační 
charakter. Nemusí zobrazovat daný produkt. Bez 
měřítka.

LIKVIDACE
Pokud produkt likvidujete, přestřihněte ho a likvidujte podle místních předpisů.
Obal opatrně a důkladně zlikvidujte. Nevyhazujte do směsného odpadu. Odpovědný občan 
likviduje odpad ekologicky.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ
1. Pokud se produkt znečistí, jemně jej otřete vlhkým hadrem, a to pouze povrchy z plyše a 

PVC. Nepoužívejte silné čisticí prostředky. Po vyschnutí produkt sbalte a uložte. Na 
začátku každé sezóny a poté v pravidelných intervalech kontrolujte produkt, zda není 
poškozen.

2. Před uložením vypusťte z produktu veškerý vzduch. Skladujte na chladném a suchém 
místě.

3. Nepřibližujte se k matraci s ostrými a těžkými předměty, nepokládejte je na matraci. Hrozí 
poškození a natržení.

4. Pokud se produkt poškodí, použijte dodanou záplatu pro opravu.
Oprava: 
1. Vypusťte z lehátka všechen vzduch.
2. Poškozené místo očistěte a osušte.
3. Přiložte záplatu a vyhlaďte všechny bubliny.

LIKVIDACE KOMPRESORU
Odpadní elektrické výrobky se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu. Kde k tomu 
existují příslušná zařízení, recyklujte je. Rady ohledně možností recyklace vám 
poskytnou místní orgány nebo prodejce výrobku.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

НАДУВНАЯ КРОВАТЬ СО ВСТРОЕННЫМ НАСОСОМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
НАДУВНЫХ KPOBATEЙ
ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ: НАДУВАНИЕ И СДУВАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ НАДУВАНИЯ 
ПРИМЕЧАНИЕ. ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИИ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И СОХРАНИТЕ 
ИХ. СОХРАНИТЕ ЭТУ БРОШЮРУ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
СПРАВОЧНЫХ ЦЕЛЯХ.
ОСТОРОЖНО! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ПРЕДМЕТ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ 
И/ИЛИ НА ВОДЕ РИСКОВАННО. ДЕРЖИТЕ НА УДАЛЕНИИ ОТ ОГНЯ.
ПРИМЕЧАНИЕ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ ИЛИ ДОЖДЯ. 

ВНИМАНИЕ!
1. Это встроенный насос; его номинальные характеристики:
    220-240 В~ 50/60 Гц, 95 Вт.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед каждым использованием убедитесь, что устройство 
работает в соответствии с номинальными характеристиками.

2. Перед использованием и обслуживанием следует извлечь вилку из розетки или 
отсоединить устройство от источника электропитания.

3. B целях безопасности, при повреждении шнура электропитания, его замена 
должна проводиться производителем, в центре сервисного обслуживания или же 
другим подобным образом квалифицированным персоналом.

4. Двигатель предназначен только для кратковременной работы. Накачивайте в 
течение максимум 5 минут и выпускайте воздух только на протяжении 5 минут. 
Убедитесь, чтобы время работы двигателя за один сеанс не превышает 5 минут.

5. При использовании воздухоприемное отверстие должно быть чистым от мусора.
6. Надувайте кровать, пока не будет достигнута нужная жесткость, а большинство 

складок расправятся.
7. Изделие должно храниться в сухом помещении.
8. Во время использования кровать надо время от времени дополнительно 
    поддувать. Подкачивайте воздух до нужной упругости.
9. Данное изделие может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а 

также лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными 
возможностями либо лицами без соответствующих навыков и опыта, если они 
находятся под присмотром или проинструктированы на предмет безопасного 

использования изделия и осознают связанные с этим опасности. Детям 
запрещается играть с изделием. Чистку и пользовательское обслуживание 
запрещено выполнять детям без присмотра. (Для рынка ЕС)
Данное изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с 
ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а 
также лицами без соответствующего опыта и знаний, если они не находятся под 
присмотром или не проинструктированы о порядке пользования изделием 
лицом, ответственным за их безопасность. Следует наблюдать за детьми, чтобы 
они не игрались с изделием. (Для рынков вне ЕС)
ПРИМЕЧАНИЕ. Не превышайте максимальную рекомендованную нагрузку,
иначе надувная кровать может повредиться и даже взорваться.
ПРИМЕЧАНИЕ. Изделие не предназначено для коммерческого использования.
ПРИМЕЧАНИЕ. Схемы выполняют исключительно иллюстративную функцию и 
могут не отображать конкретное изделие. Схемы не отображают действительный 
масштаб.

УТИЛИЗАЦИЯ
Если изделие вышло из употребления, разрежьте его и утилизируйте в соответствии с 
указаниями муниципальных властей.
Утилизируйте упаковку аккуратно и внимательно. Не мусорьте. Будьте ответственным 
гражданином и утилизируйте мусор, не загрязняя окружающую среду.

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ
1. Если изделие грязное, слегка протрите флокированную поверхность и поверхность 

из ПВХ чистой, влажной ветошью. не используйте для чистки сильнодействующих 
чистящих  средств. После того, как изделие высушится, сверните его и поместите 
на хранение. Перед началом каждого сезона и затем регулярно во время 
эксплуатации осматривайте изделие на наличие повреждений.

2. Перед хранением, полностью скачайте изделие. Храните в сухом и прохладном 
месте.

3. Не помещайте остроконечных или тяжелых предметов рядом с матрасом или на 
нем. Это может привести к его повреждению или проколу.

4. При повреждении изделия воспользуйтесь ремонтным комплектом, входящим в 
комплектацию.
Для выполнения ремонта: 
1. Полностью выпустите воздух из надувной кровати.
2. Очистите и высушите поврежденный участок.
3. Закройте поврежденный участок ремонтной заплатой и разгладьте ее, не 
оставляя под ней пузырьков воздуха.

УТИЛИЗАЦИЯ НАСОСА
Утилизируемые электротехнические изделия запрещается выбрасывать с 
бытовым мусором. Отправьте изделия на предприятия по переработке при 
наличии таковых. Для получения дополнительной информации о переработке 
обратитесь к местным властям или продавцу продукции.

PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA

ZABUDOVANÁ ELEKTRICKÁ PUMPA VO VZDUCHOVOM 
MATRACI
ŠPECIÁLNE NAVRHNUTÉ PRE NAFUKOVACIE MATRACE
PODVOJNÁ FUNKCIA: NAFUKOVANIE A VYFUKOVANIE
OZNAM: TIETO POKYNY SI STAROSTLIVO PREČÍTAJTE A 
ODLOŽTE ICH. TÚTO BROŽÚRU SI ODLOŽTE PRE BUDÚCE 
POTREBY.
POZOR: EXISTUJÚ RIZIKÁ SPOJENÉ S POUŽÍVANÍM TOHTO 
PREDMETU NA OTVORENOM PRIESTRANSTVE A/ALEBO NA 
LODI. UCDŤUJTE MIMO DOSAH OHŇA.
POZNÁMKA: ABY STE ZABRÁNILI RIZIKÁM PORANENIA 
ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE PÔSOBENIU VODY ANI 
DAŽDA.

UPOZORNENIE
1. Obsahuje zabudovanú pumpičku a nominálne napájanie:       

220-240 V~ 50/60Hz, 95W.
POZNÁMKA: Pred každým použitím skontrolujte, či zariadenie 
funguje so správnym napájaním.

2. Pred použitím a servisom spotrebič vytiahnite zo zástrčky alebo 
odpojte od zdroja napájania.

3. Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho 
servisný zástupca či podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo 
rizikám.

4. Motor je treba používať iba v krátkych intervaloch. Nafukujte iba 5 
minút a vyfukujte iba 5 minút. Zabezpečte, aby motor naraz nebežal 
dlhšie ako 5 minút.

5. Vzduchový ventil na kryte je treba pred použitím vždy očistiť od 
nečistôt.

6. Nafukujte vzduchovú matrac na správnu pevnosť a väčšina 
zvrásnenia sa narovná.

7. Výrobok je treba skladovať na suchom mieste.
8. Po použití môžu nafukovacie matrace potrebovať dofúknuť, aby sa 

zvýšila ich tvrdosť. Na dosiahnutie správnej tvrdosti, pridajte vzduch.
9. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby s 



obmedzenými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami či 
nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom, či pokiaľ 
im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného používania 
spotrebiča, a pokiaľ chápu súvisiace riziká. Deti by sa so 
spotrebičom nemali hrať. Čistenie a používateľskú údržbu by nemali 
vykonávať deti bez dozoru. (Pre trh EU)
Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s 
obmedzenými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami či 
s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom 
alebo pokiaľ im neboli poskytnuté pokyny na používanie spotrebiča 
osobou zodpovednou za och bezpečnosť. Deti musia byť pod 
dozorom, aby bolo zabezpečené, že sa s týmto spotrebičom nebudú 
hrať. (Pre trh iné ako EU)
POZNÁMKA: Neprekračujte odporúčanú maximálnu záťaž. V 
opačnom prípade sa nafukovacia matrac poškodí či môže dokonca 
explodovať.
POZNÁMKA: Výrobok nie je určený na komerčné použitie.
POZNÁMKA: Nákresy slúžia iba na ilustráciu. Nejedná sa o 
skutočný výrobok. Nie je v mierke.

LIKVIDÁCIA
Ak výrobok doslúžil prerežte ho a zlikvidujte podľa miestnych predpisov.
Balenie starostlivo a ohľaduplne zlikvidujte. Nevyhadzujte do odpadkov. Buďte riadnym 
občanom a likvidujte odpad spôsobom, ktorý je bezpečný pre životné prostredie.

ČISTENIE A SKLADOVANIE
1. Pokiaľ sa výrobok zašpiní, použite navlhčenú handričku a jemne utrite vločkové a PVC 

povrchy. Na čistenie nepoužívajte silné čistiace prostriedky. Výrobok zložte a po usušení 
uložte. Na začiatku každej sezóny a v pravidelných intervaloch pri používaní skontrolujte, 
či výrobok nie je poškodený.

2. Pred uložením výrobku vypusťte všetok vzduch. Skladujte na chladnom a suchom 
mieste.

3. Ne matrac ani do jej blízkosti nikdy nedávajte žiadne ostré ani ťažké predmety. V 
opačnom prípade to môže spôsobiť poškodenie a trhliny.

4. V prípade poškodenia výrobku použite prosím záplatu na opravu.
K oprave: 
1. Matrac úplne vyfúknite.
2. Poškodenú oblasť vyčistite a osušte.
3. Aplikujte záplatu na opravu a vyhlaďte všetky vzduchové bubliny.

LIKVIDÁCIA KOMPRESORA
Odpadové elektrické zariadenia by sa nemali likvidovať spolu s domovým odpadom. 
Prosím, recyklujte tam, kde existujú zariadenia na recykláciu. Ohľadom recyklačného 
poradenstva sa obráťte na miestny úrad alebo svojho predajcu.

PŘÍRUČKA PRO MAJITELE

NAFUKOVACÍ LEHÁTKO S VESTAVĚNOU PUMPOU NA 
STŘÍDAVÝ PROUD
NAVRŽENO EXKLUZIVNĚ PRO NAFUKOVACÍ LŮŽKA
DVOJÍ FUNKCE: NAFUKOVÁNÍ A VYFUKOVÁNÍ
INFORMACE: POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A 
ULOŽTE. ULOŽTE SI TUTO PŘÍRUČKU PRO POZDĚJŠÍ 
POTŘEBU.
POZOR: PŘI POUŽITÍ PRODUKTU VE VENKOVNÍCH 
PROSTORÁCH A NA PLAVIDLECH HROZÍ NEBEZPEČÍ. 
NEPŘIBLIŽUJTE SE S OHNĚM.
POZNÁMKA: NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM 
PROUDEM – NEVYSTAVUJTE VODĚ NEBO DEŠTI.

UPOZORNĚNÍ
1. Produkt je vybaven vestavěným čerpadlem s 

technickými parametry 220–240 V~ 50/60 Hz, 95 W.
POZNÁMKA: Před každým použitím se ujistěte, že 
zařízení pracuje správně.

2. Před použitím a servisem odpojte zařízení od napájení.
3. V případě poškození napájecího kabelu je nutno, aby jej 

vyměnil výrobce, jeho servisní organizace nebo podobně 
kvalifikovaná osoba.

4. Motor je určen pouze ke krátkodobému chodu. Nafukujte 
pouze 5 minut a vyfukujte také pouze 5 minut. Zajistěte, 
aby motor nikdy nebyl v chodu déle než 5 minut.

5. Výstupu vzduchu na krytu chraňte za chodu před 
nečistotami.

6. Nafoukněte lehátko na požadovanou tvrdost, aby 
zmizela většina záhybů.

7. Produkt skladujte v suchu.
8. Po nafouknutí může být nutno lůžka dofukovat, aby byla 

pevná. Dofukujte dle potřeby.
9. Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, 

smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s 
nedostatkem zkušeností a znalostí, smí zařízení 
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používat pouze pod dohledem nebo podle pokynů 
osoby, která může zaručit bezpečné použití a zná 
související rizika. Nenechávejte děti, aby si se zařízením 
hrály. Čištění a uživatelem zajišťovanou údržbu nesmí 
provádět děti bez dozoru. (Pro trh EU)
Tento produkt není určen k užívání osobami (včetně 
dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo 
mentálními schopnostmi, s výjimkou případů, že jsou 
pod dozorem nebo byly informovány o používání 
produktu osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti 
musí být pod dohledem, aby si s tímto přístrojem 
nehrály. (Pro trhy mimo EU)
POZNÁMKA: Nepřekračujte doporučené maximální 
zatížení. Při nedodržení tohoto pokynu hrozí poškození 
nebo exploze nafukovací matrace.
POZNÁMKA: Produkt není určen pro komerční použití.
POZNÁMKA: Vyobrazení mají pouze ilustrační 
charakter. Nemusí zobrazovat daný produkt. Bez 
měřítka.

LIKVIDACE
Pokud produkt likvidujete, přestřihněte ho a likvidujte podle místních předpisů.
Obal opatrně a důkladně zlikvidujte. Nevyhazujte do směsného odpadu. Odpovědný občan 
likviduje odpad ekologicky.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ
1. Pokud se produkt znečistí, jemně jej otřete vlhkým hadrem, a to pouze povrchy z plyše a 

PVC. Nepoužívejte silné čisticí prostředky. Po vyschnutí produkt sbalte a uložte. Na 
začátku každé sezóny a poté v pravidelných intervalech kontrolujte produkt, zda není 
poškozen.

2. Před uložením vypusťte z produktu veškerý vzduch. Skladujte na chladném a suchém 
místě.

3. Nepřibližujte se k matraci s ostrými a těžkými předměty, nepokládejte je na matraci. Hrozí 
poškození a natržení.

4. Pokud se produkt poškodí, použijte dodanou záplatu pro opravu.
Oprava: 
1. Vypusťte z lehátka všechen vzduch.
2. Poškozené místo očistěte a osušte.
3. Přiložte záplatu a vyhlaďte všechny bubliny.

LIKVIDACE KOMPRESORU
Odpadní elektrické výrobky se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu. Kde k tomu 
existují příslušná zařízení, recyklujte je. Rady ohledně možností recyklace vám 
poskytnou místní orgány nebo prodejce výrobku.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

НАДУВНАЯ КРОВАТЬ СО ВСТРОЕННЫМ НАСОСОМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
НАДУВНЫХ KPOBATEЙ
ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ: НАДУВАНИЕ И СДУВАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ НАДУВАНИЯ 
ПРИМЕЧАНИЕ. ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИИ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И СОХРАНИТЕ 
ИХ. СОХРАНИТЕ ЭТУ БРОШЮРУ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
СПРАВОЧНЫХ ЦЕЛЯХ.
ОСТОРОЖНО! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ПРЕДМЕТ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ 
И/ИЛИ НА ВОДЕ РИСКОВАННО. ДЕРЖИТЕ НА УДАЛЕНИИ ОТ ОГНЯ.
ПРИМЕЧАНИЕ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ ИЛИ ДОЖДЯ. 

ВНИМАНИЕ!
1. Это встроенный насос; его номинальные характеристики: 
    220-240 В~ 50/60 Гц, 95 Вт.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед каждым использованием убедитесь, что устройство 
работает в соответствии с номинальными характеристиками.

2. Перед использованием и обслуживанием следует извлечь вилку из розетки или 
отсоединить устройство от источника электропитания.

3. B целях безопасности, при повреждении шнура электропитания, его замена 
должна проводиться производителем, в центре сервисного обслуживания или же 
другим подобным образом квалифицированным персоналом.

4. Двигатель предназначен только для кратковременной работы. Накачивайте в 
течение максимум 5 минут и выпускайте воздух только на протяжении 5 минут. 
Убедитесь, чтобы время работы двигателя за один сеанс не превышает 5 минут.

5. При использовании воздухоприемное отверстие должно быть чистым от мусора.
6. Надувайте кровать, пока не будет достигнута нужная жесткость, а большинство 

складок расправятся.
7. Изделие должно храниться в сухом помещении.
8. Во время использования кровать надо время от времени дополнительно 
    поддувать. Подкачивайте воздух до нужной упругости.
9. Данное изделие может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а 

также лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными 
возможностями либо лицами без соответствующих навыков и опыта, если они 
находятся под присмотром или проинструктированы на предмет безопасного 

использования изделия и осознают связанные с этим опасности. Детям 
запрещается играть с изделием. Чистку и пользовательское обслуживание 
запрещено выполнять детям без присмотра. (Для рынка ЕС)
Данное изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с 
ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а 
также лицами без соответствующего опыта и знаний, если они не находятся под 
присмотром или не проинструктированы о порядке пользования изделием 
лицом, ответственным за их безопасность. Следует наблюдать за детьми, чтобы 
они не игрались с изделием. (Для рынков вне ЕС)
ПРИМЕЧАНИЕ. Не превышайте максимальную рекомендованную нагрузку, 
иначе надувная кровать может повредиться и даже взорваться.
ПРИМЕЧАНИЕ. Изделие не предназначено для коммерческого использования.
ПРИМЕЧАНИЕ. Схемы выполняют исключительно иллюстративную функцию и 
могут не отображать конкретное изделие. Схемы не отображают действительный 
масштаб.

УТИЛИЗАЦИЯ
Если изделие вышло из употребления, разрежьте его и утилизируйте в соответствии с 
указаниями муниципальных властей.
Утилизируйте упаковку аккуратно и внимательно. Не мусорьте. Будьте ответственным 
гражданином и утилизируйте мусор, не загрязняя окружающую среду.

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ
1. Если изделие грязное, слегка протрите флокированную поверхность и поверхность 

из ПВХ чистой, влажной ветошью. не используйте для чистки сильнодействующих 
чистящих  средств. После того, как изделие высушится, сверните его и поместите 
на хранение. Перед началом каждого сезона и затем регулярно во время 
эксплуатации осматривайте изделие на наличие повреждений.

2. Перед хранением, полностью скачайте изделие. Храните в сухом и прохладном 
месте.

3. Не помещайте остроконечных или тяжелых предметов рядом с матрасом или на 
нем. Это может привести к его повреждению или проколу.

4. При повреждении изделия воспользуйтесь ремонтным комплектом, входящим в 
комплектацию.
Для выполнения ремонта: 
1. Полностью выпустите воздух из надувной кровати.
2. Очистите и высушите поврежденный участок.
3. Закройте поврежденный участок ремонтной заплатой и разгладьте ее, не 
оставляя под ней пузырьков воздуха.

УТИЛИЗАЦИЯ НАСОСА
Утилизируемые электротехнические изделия запрещается выбрасывать с 
бытовым мусором. Отправьте изделия на предприятия по переработке при 
наличии таковых. Для получения дополнительной информации о переработке 
обратитесь к местным властям или продавцу продукции.

PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA

ZABUDOVANÁ ELEKTRICKÁ PUMPA VO VZDUCHOVOM 
MATRACI
ŠPECIÁLNE NAVRHNUTÉ PRE NAFUKOVACIE MATRACE
PODVOJNÁ FUNKCIA: NAFUKOVANIE A VYFUKOVANIE
OZNAM: TIETO POKYNY SI STAROSTLIVO PREČÍTAJTE A 
ODLOŽTE ICH. TÚTO BROŽÚRU SI ODLOŽTE PRE BUDÚCE 
POTREBY.
POZOR: EXISTUJÚ RIZIKÁ SPOJENÉ S POUŽÍVANÍM TOHTO 
PREDMETU NA OTVORENOM PRIESTRANSTVE A/ALEBO NA 
LODI. UCDŤUJTE MIMO DOSAH OHŇA.
POZNÁMKA: ABY STE ZABRÁNILI RIZIKÁM PORANENIA 
ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE PÔSOBENIU VODY ANI 
DAŽDA.

UPOZORNENIE
1. Obsahuje zabudovanú pumpičku a nominálne napájanie:       

220-240 V~ 50/60Hz, 95W.
POZNÁMKA: Pred každým použitím skontrolujte, či zariadenie 
funguje so správnym napájaním.

2. Pred použitím a servisom spotrebič vytiahnite zo zástrčky alebo 
odpojte od zdroja napájania.

3. Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho 
servisný zástupca či podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo 
rizikám.

4. Motor je treba používať iba v krátkych intervaloch. Nafukujte iba 5 
minút a vyfukujte iba 5 minút. Zabezpečte, aby motor naraz nebežal 
dlhšie ako 5 minút.

5. Vzduchový ventil na kryte je treba pred použitím vždy očistiť od 
nečistôt.

6. Nafukujte vzduchovú matrac na správnu pevnosť a väčšina 
zvrásnenia sa narovná.

7. Výrobok je treba skladovať na suchom mieste.
8. Po použití môžu nafukovacie matrace potrebovať dofúknuť, aby sa 

zvýšila ich tvrdosť. Na dosiahnutie správnej tvrdosti, pridajte vzduch.
9. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby s 
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kasutada siis, kui need on kasutamise ajal ohutuse eest 
vastutava isiku järelevalve või juhendamise all ja saavad aru 
pumba kasutamisega seotud ohtudest. Lapsed ei tohi selle 
seadmega mängida. Lastel ei ole lubatud seadet ilma 
järelevalveta puhastada ega hooldada. (Euroopa Liidu riikides)
Seadme kasutamine on keelatud nendel isikutel (kaasa arvatud 
lapsed), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed 
võimed ning kogemusteta ja väljaõppeta isikutel, välja arvatud 
juhul kui nad on kasutamise ajal nende ohutuse eest vastutava 
isiku järelevalve või juhendamise all. Laste järele tuleb valvata, 
et nad seadmega ei mängiks. (Riigid väljaspool Euroopa Liitu)
MÄRKUS. Ärge ületage maksimaalset kandevõimet, madrats 
võib vigastada saada ja isegi lõhkeda.
MÄRKUS. See seade ei ole ette nähtud äriliseks 
kasutamiseks.
MÄRKUS. Esitatud joonised on vaid näitlikustamiseks. Need ei 
pruugi vastata konkreetsele tootele. Joonised ei ole 
mõõtkavas.

UTILISEERIMINE
Kui toode on kasutusest kõrvaldatud, lõigake see katki ja andke üle kohalikule 
jäätmekäitlusettevõttele.
Utiliseerige toode hoolikalt ja läbimõeldult. Ärge pange prügikasti. Olge eeskujulik kodanik ja 
utiliseerige keskkonnasõbralikul moel.

PUHASTAMINE JA HOIUSTAMINE
1. Pühkige määrdunud madrats puhta niiske lapiga puhtaks ja pühkige üle flokeeritud ning 

PVC pinnad. Ärge kasutage puhastamiseks tugevaid puhastusaineid. Kui madrats on 
kuivanud, voltige see kokku ja pange hoiule. Kontrollige madrats vigastuste suhtes üle 
iga hooaja alguses ja korrapäraste ajavahemike järel kasutusperioodil.

2. Laske õhk enne hoiulepanekut välja.  Hoidke jahedas ja kuivas kohas.
3. Ärge pange teravaid või raskeid esemeid madratsi lähedusse või selle peale. Muidu võib 

see vigastada saada.
4. Kui kamber on vigastatud, kasutage remondilappi.

Remontimiseks tehke järgmist. 
1. Laske õhk õhkmadratsist välja.
2. Puhastage ja kuivatage vigastatud koht.
3. Pange remondilapp vigastatud kohale ja suruge õhumullid selle alt välja.

PUMBA KASUTUSEST KÕRVALDAMINE
Kasutusest kõrvaldatud elektrilisi seadmeid ei tohi käidelda koos olmeprügiga. 
Võimaluse korral tuleb kasutusest kõrvaldatud seadme osad taaskäidelda. 
Taaskäitlemise võimaluste väljaselgitamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse või 
edasimüüja poole.

KASUTUSJUHEND

SISSEEHITATUD VÕRGUTOITEPUMBAGA ÕHKMADRATS
PUMPAMISEKS JA TÜHJAKS PUMPAMISEKS
TOPELTFUNKTSIOON: TÄISPUMPAMINE JA 
TÜHJAKSLASKMINE ETTE NÄHTUD ÕHKMADRATSITE 
PUMPAMISEKS
MÄRKUS. LUGEGE ENNE KASUTAMIST HOOLIKALT LÄBI JA 
HOIDKE EDASISEKS KASUTAMISEKS ALLES. HOIDKE SEE 
JUHEND EDASISEKS JUHINDUMISEKS ALLES.
ETTEVAATUST! SELLE TOOTE KASUTAMINE ÕUES VÕI 
VEESÕIDUKIL ON OHTLIK.HOIDKE TULEST EEMALE.
MÄRKUS. ELEKTRILÖÖGI RISKI ALANDAMISEKS ÄRGE 
JÄTKE SEADET VIHMA VÕI NIISKUSE KÄTTE.

HOIATUS
1. Sellel on sisseehitatud pump, mille toitepinge peab olema 
    220–240 V~ 50/60 Hz, mootori võimsus on 95w

MÄRKUS. Enne iga kasutuskorda veenduge, et seade töötab 
õigel pingel.

2. Enne kasutamise või hooldamise alustamist võtke toitepistik 
pistikupesast välja või ühendage seade lahti.

3. Kui toitejuhe on vigastatud, siis tuleb see ohutuse tagamiseks 
lasta asendada tootja, tema hooldusettevõtte või samaväärse 
hooldaja poolt, et ohtu vältida.

4. Mootor võib töötada vaid lühiajaliselt. Pumbake ainult 5 minuti 
jooksul ja tühjendage ainult 5 minuti jooksul. Veenduge, et 
mootori tööaeg ei ületa 5 minutit.

5. Kaane õhutusavad peavad olema kasutamise ajal vabad.
6. Pumbake kuni madrats saavutab õige jäikuse ja enamik kortse 

on kadunud.
7. Seadet tuleb hoida kuivas kohas.
8. Kasutamise järel võib õhkmadrats vajada lisaõhku, et selle 

jäikust suurendada. Lisage õige jäikuse saavutamiseks õhku.
9. Seadet tohib kasutada alates 8. eluaastast; need, kellel on 

piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed ja kellel 
puuduvad kasutuskogemused ning väljaõpe, tohivad seda 

• STOP • STOP • STOPP 
• STOP • STOP • DETENER 
• STOP • PARAR • ΔΙΑΚΟΠΗ 
• СТОП • ZARÁŽKA • STOPP 
• STOPP • PYSÄYTÄ • STOP 
• STOP • LEÁLLÍTÁS 
• APTURĒT • SUSTABDYMAS 
• STOP • DURDUR • OPRIŢI 
• СТОП • ZAUSTAVLJANJE 
• SEISKAMINE • STOP 

• INFLATION PORT • ORIFICE DE GONFLAGE • ANSCHLUSS ZUM AUFBLASEN 
• PORTA DI GONFIAGGIO • AANSLUITING VOOR OPPOMPEN • PUERTO DE 
INFLADO • OPPUMPNINGSPORT • PORTA DE ENCHIMENTO • ΟΠΗ 
ΦΟΥΣΚΩΜΑΤΟΣ • КАНАЛ ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ • NAFUKOVACÍ OTVOR 
• OPPBLÅSINGSPORT • PUMPVENTIL • ILMANTÄYTTÖAUKKO • NAFUKOVACÍ 
OTVOR • OTWÓRPOMPOWANIA • LEVEGŐCSATLAKOZÓ • PIEPŪŠANASATVERE 
• PRiPŪTIMOANGA • ODPRTINA ZA NAPIHOVANJE • ŞİŞİRME BAĞLANTI YERİ 
• PORT DE GONFLARE • ПОРТ ЗА НАПОМПВАНЕ • OTVOR ZA NAPUHAVANJE 
• PUMPAMISOTSAK • OTVOR ZA NADUVAVANJE

• POWER CORD COMPARTMENT
• COMPARTIMENT DU CORDOND’ ALIMENTATION 
• KABELFACH
• VANO PER IL CAVO DI ALIMENTAZIONE
• NETSNOERCOMPARTIMENT
• COPARTIMENTO PARA EL CABLE
• STRØMLEDNINGSRUM
• COMPARTIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO
• ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
• ОТСЕК ДЛЯ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ  
• PROSTOR PRO NAPÁJECÍ KABEL
• ROM TIL STRØMLEDNING
• FACK FÖR NÄTSLADD
• VIRTAJOHTOKOTELO
• PRIESTOR NA NAPÁJACÍ KÁBEL
• SCHOWEK NA PRZEWÓD ZASILAJACY
• TÁPKÁBEL-REKESZ
• STRĀVAS VADA NODALĪJUMS
• MAITINIMO LAIDO SKYRIUS
• PREKAT ZA NAPAJALNI KABEL
• ELEKTRİK KABLOSU BÖLMESİ
• COMPARTIMENTUL CABLULUI DE ALIMENTARE
• ОТДЕЛЕНИЕ НА ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ
• ODJELJAK ZA PRIKLJUČNI KABEL
• TOITEJUHTME PESA
• PRETINAC ZA STRUJNI KABL

• DEFLATE • DEGONFLE 
• LUFTABLASSEN • SGONFLA 
• ZUIGT LUCHT • DESINFLA • LUK 
LUFT UD • DESINFLA • ΞEØOYΣK 
• CДYВAEТ • VYPUSŤTE VZDUCH 
• TØMME • UPPBLÅST • TYHJENTYY 
• VYFÚKNITE • ODPOMPOWUJE 
• SZΊV • IZLAIDIET GAISU • ORO 
IŠLEIDIMAS • IZPUSTI ZRAK 
• SÖNDÜR • DEZUMFLAŢI 
• ИЗПУСНЕТЕ ВЪЗДУХА 
• ISPUHIVANJE • ÕHU 
VÄLJALASKMINE • IZDUVAJ 

 • حجیرة كابل الطاقة  • توقف

 • تفریغ الھواء 

 • منفذ النفخ 

• INFLATE • GONFLE • AUFBLASEN 
• SI GONFLA • BLAAST LUCHT 
• SE INFLA • PUMP OP • INFLA 
• ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ • НАДУВАЕТ 
• NAHUSTĚTE • BLÅSE OPP 
• OUPPBLÅST • TÄYTTYY 
• NAFÚKNUŤ • POMPUJE • FÚJ 
• PIEPŪST • PRIPŪSTI • NAPIHNI
• ŞİŞİR • UMFLAŢI • НАПОМПАЙТЕ
• NAPUHIVANJE • TÄISPUMPAMINE
• NADUVAJ 

 • النفخ
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kasutada siis, kui need on kasutamise ajal ohutuse eest 
vastutava isiku järelevalve või juhendamise all ja saavad aru 
pumba kasutamisega seotud ohtudest. Lapsed ei tohi selle 
seadmega mängida. Lastel ei ole lubatud seadet ilma 
järelevalveta puhastada ega hooldada. (Euroopa Liidu riikides)
Seadme kasutamine on keelatud nendel isikutel (kaasa arvatud 
lapsed), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed 
võimed ning kogemusteta ja väljaõppeta isikutel, välja arvatud 
juhul kui nad on kasutamise ajal nende ohutuse eest vastutava 
isiku järelevalve või juhendamise all. Laste järele tuleb valvata, 
et nad seadmega ei mängiks. (Riigid väljaspool Euroopa Liitu)
MÄRKUS. Ärge ületage maksimaalset kandevõimet, madrats 
võib vigastada saada ja isegi lõhkeda.
MÄRKUS. See seade ei ole ette nähtud äriliseks 
kasutamiseks.
MÄRKUS. Esitatud joonised on vaid näitlikustamiseks. Need ei 
pruugi vastata konkreetsele tootele. Joonised ei ole 
mõõtkavas.

UTILISEERIMINE
Kui toode on kasutusest kõrvaldatud, lõigake see katki ja andke üle kohalikule 
jäätmekäitlusettevõttele.
Utiliseerige toode hoolikalt ja läbimõeldult. Ärge pange prügikasti. Olge eeskujulik kodanik ja 
utiliseerige keskkonnasõbralikul moel.

PUHASTAMINE JA HOIUSTAMINE
1. Pühkige määrdunud madrats puhta niiske lapiga puhtaks ja pühkige üle flokeeritud ning 

PVC pinnad. Ärge kasutage puhastamiseks tugevaid puhastusaineid. Kui madrats on 
kuivanud, voltige see kokku ja pange hoiule. Kontrollige madrats vigastuste suhtes üle 
iga hooaja alguses ja korrapäraste ajavahemike järel kasutusperioodil.

2. Laske õhk enne hoiulepanekut välja.  Hoidke jahedas ja kuivas kohas.
3. Ärge pange teravaid või raskeid esemeid madratsi lähedusse või selle peale. Muidu võib 

see vigastada saada.
4. Kui kamber on vigastatud, kasutage remondilappi.

Remontimiseks tehke järgmist. 
1. Laske õhk õhkmadratsist välja.
2. Puhastage ja kuivatage vigastatud koht.
3. Pange remondilapp vigastatud kohale ja suruge õhumullid selle alt välja.

PUMBA KASUTUSEST KÕRVALDAMINE
Kasutusest kõrvaldatud elektrilisi seadmeid ei tohi käidelda koos olmeprügiga. 
Võimaluse korral tuleb kasutusest kõrvaldatud seadme osad taaskäidelda. 
Taaskäitlemise võimaluste väljaselgitamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse või 
edasimüüja poole.

KASUTUSJUHEND

SISSEEHITATUD VÕRGUTOITEPUMBAGA ÕHKMADRATS
PUMPAMISEKS JA TÜHJAKS PUMPAMISEKS
TOPELTFUNKTSIOON: TÄISPUMPAMINE JA 
TÜHJAKSLASKMINE ETTE NÄHTUD ÕHKMADRATSITE 
PUMPAMISEKS
MÄRKUS. LUGEGE ENNE KASUTAMIST HOOLIKALT LÄBI JA 
HOIDKE EDASISEKS KASUTAMISEKS ALLES. HOIDKE SEE 
JUHEND EDASISEKS JUHINDUMISEKS ALLES.
ETTEVAATUST! SELLE TOOTE KASUTAMINE ÕUES VÕI 
VEESÕIDUKIL ON OHTLIK.HOIDKE TULEST EEMALE.
MÄRKUS. ELEKTRILÖÖGI RISKI ALANDAMISEKS ÄRGE 
JÄTKE SEADET VIHMA VÕI NIISKUSE KÄTTE.

HOIATUS
1. Sellel on sisseehitatud pump, mille toitepinge peab olema 
    220–240 V~ 50/60 Hz, mootori võimsus on 95w

MÄRKUS. Enne iga kasutuskorda veenduge, et seade töötab 
õigel pingel.

2. Enne kasutamise või hooldamise alustamist võtke toitepistik 
pistikupesast välja või ühendage seade lahti.

3. Kui toitejuhe on vigastatud, siis tuleb see ohutuse tagamiseks 
lasta asendada tootja, tema hooldusettevõtte või samaväärse 
hooldaja poolt, et ohtu vältida.

4. Mootor võib töötada vaid lühiajaliselt. Pumbake ainult 5 minuti 
jooksul ja tühjendage ainult 5 minuti jooksul. Veenduge, et 
mootori tööaeg ei ületa 5 minutit.

5. Kaane õhutusavad peavad olema kasutamise ajal vabad.
6. Pumbake kuni madrats saavutab õige jäikuse ja enamik kortse 

on kadunud.
7. Seadet tuleb hoida kuivas kohas.
8. Kasutamise järel võib õhkmadrats vajada lisaõhku, et selle 

jäikust suurendada. Lisage õige jäikuse saavutamiseks õhku.
9. Seadet tohib kasutada alates 8. eluaastast; need, kellel on 

piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed ja kellel 
puuduvad kasutuskogemused ning väljaõpe, tohivad seda 

1.1 1.2 1.3

1.4 1.5 1.6

• INFLATION • GONFLAGE • AUFPUMPEN • GONFIAGGIO • OPBLAZEN • COMO 
INFLAR • OPPUMPNING • COMO INFLAR • ΦΟYΣΚΩMA • НАДУВАНИЕ 
• NAHUŠTĚNÍ • OPPBLÅSING • UPPBLÅSNING • TÄYTTÖ • NAFÚKNUTIE 
• NADMUCHIWANIE • FELFÚJÁS • PIEPŪŠANA • PRIPŪTIMAS • NAPIHOVANJE 
• ŞİŞİRİLMESİ • UMFLARE • НАПОМПВАНЕ • NAPUHIVANJE • TÄISPUMPAMINE 
• NADUVAVANJE 

 • النفخ

2.1 2.2

2.42.3

• INFLATE WITH HAND PUMP (not included) • GONFLEZ AVEC LA POMPE À 
MAIN (elle n’est pas fournie avec) • MIT EINER HANDLUFTPUMPE AUFBLASEN 
(nicht im Lieferumfang enthalten) • GONFIARE CON UNA POMPA MANUALE (non 
inclusa) • OPPOMPEN MET HANDPOMP (niet inbegrepen) • INFLADO CON 
BOMBA DE MANO (no incluida) • PUMP OP MED HÅNDPUMPE (medfølger ikke) 
• ENCHA COM BOMBA DE MÃO (não incluída) • ΦΟΥΣΚΩΣΤΕ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 
ΑΝΤΛΙΑ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ) • НАКАЧИВАТЬ РУЧНЫМ НАСОСОМ (в 
комплект не входит) • NAFUKOVÁNÍ RUČNÍM ČERPADLEM (není součástí 
dodávky) • BLÅS OPP MED HÅNDPUMPE (følger ikke med) • PUMPA MED 
HANDPUMP (medföljer inte) • TÄYTÄ ILMALLA KÄYTTÄMÄLLÄ KÄSIPUMPPUA 
(ei sisälly pakkaukseen) • NAFUKOVANIE RUČNÝM ČERPADLOM (nie je 
súčasťou dodávky) • POMPOWAĆ ZA POMOCĄ POMPKI RĘCZNEJ (brak w 
zestawie) • FÚJJA FEL KÉZIPUMPÁVAL (nincs mellékelve) • PIEPŪST AR ROKAS 
SŪKNI (nav iekļauts) • PRIPŪSKITE NAUDODAMI RANKINĘ POMPĄ (netiekiama) • 
NAPIHNITE Z ROČNO TLAČILKO (ni priložena) • EL POMPASIYLA ŞİŞİRME 
(birlikte verilmez) • A SE UMFLA CU POMPA MANUALĂ (nu este inclusă) • 
НАПОМПАЙТЕ С РЪЧНА ПОМПА (не е включена) • NAPUŠITE RUČNOM 
PUMPOM (nije uključena) • PUMBAKE TÄIS KÄSIPUMBAGA (ei ole komplektis) • 
NADUVAJTE POMOĆU RUČNE PUMPE (nije priložena)

 • النفخ بمضخة یدویة (غیر مدرج)
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kasutada siis, kui need on kasutamise ajal ohutuse eest 
vastutava isiku järelevalve või juhendamise all ja saavad aru 
pumba kasutamisega seotud ohtudest. Lapsed ei tohi selle 
seadmega mängida. Lastel ei ole lubatud seadet ilma 
järelevalveta puhastada ega hooldada. (Euroopa Liidu riikides)
Seadme kasutamine on keelatud nendel isikutel (kaasa arvatud 
lapsed), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed 
võimed ning kogemusteta ja väljaõppeta isikutel, välja arvatud 
juhul kui nad on kasutamise ajal nende ohutuse eest vastutava 
isiku järelevalve või juhendamise all. Laste järele tuleb valvata, 
et nad seadmega ei mängiks. (Riigid väljaspool Euroopa Liitu)
MÄRKUS. Ärge ületage maksimaalset kandevõimet, madrats 
võib vigastada saada ja isegi lõhkeda.
MÄRKUS. See seade ei ole ette nähtud äriliseks 
kasutamiseks.
MÄRKUS. Esitatud joonised on vaid näitlikustamiseks. Need ei 
pruugi vastata konkreetsele tootele. Joonised ei ole 
mõõtkavas.

UTILISEERIMINE
Kui toode on kasutusest kõrvaldatud, lõigake see katki ja andke üle kohalikule 
jäätmekäitlusettevõttele.
Utiliseerige toode hoolikalt ja läbimõeldult. Ärge pange prügikasti. Olge eeskujulik kodanik ja 
utiliseerige keskkonnasõbralikul moel.

PUHASTAMINE JA HOIUSTAMINE
1. Pühkige määrdunud madrats puhta niiske lapiga puhtaks ja pühkige üle flokeeritud ning 

PVC pinnad. Ärge kasutage puhastamiseks tugevaid puhastusaineid. Kui madrats on 
kuivanud, voltige see kokku ja pange hoiule. Kontrollige madrats vigastuste suhtes üle 
iga hooaja alguses ja korrapäraste ajavahemike järel kasutusperioodil.

2. Laske õhk enne hoiulepanekut välja.  Hoidke jahedas ja kuivas kohas.
3. Ärge pange teravaid või raskeid esemeid madratsi lähedusse või selle peale. Muidu võib 

see vigastada saada.
4. Kui kamber on vigastatud, kasutage remondilappi.

Remontimiseks tehke järgmist. 
1. Laske õhk õhkmadratsist välja.
2. Puhastage ja kuivatage vigastatud koht.
3. Pange remondilapp vigastatud kohale ja suruge õhumullid selle alt välja.

PUMBA KASUTUSEST KÕRVALDAMINE
Kasutusest kõrvaldatud elektrilisi seadmeid ei tohi käidelda koos olmeprügiga. 
Võimaluse korral tuleb kasutusest kõrvaldatud seadme osad taaskäidelda. 
Taaskäitlemise võimaluste väljaselgitamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse või 
edasimüüja poole.

KASUTUSJUHEND

SISSEEHITATUD VÕRGUTOITEPUMBAGA ÕHKMADRATS
PUMPAMISEKS JA TÜHJAKS PUMPAMISEKS
TOPELTFUNKTSIOON: TÄISPUMPAMINE JA 
TÜHJAKSLASKMINE ETTE NÄHTUD ÕHKMADRATSITE 
PUMPAMISEKS
MÄRKUS. LUGEGE ENNE KASUTAMIST HOOLIKALT LÄBI JA 
HOIDKE EDASISEKS KASUTAMISEKS ALLES. HOIDKE SEE 
JUHEND EDASISEKS JUHINDUMISEKS ALLES.
ETTEVAATUST! SELLE TOOTE KASUTAMINE ÕUES VÕI 
VEESÕIDUKIL ON OHTLIK.HOIDKE TULEST EEMALE.
MÄRKUS. ELEKTRILÖÖGI RISKI ALANDAMISEKS ÄRGE 
JÄTKE SEADET VIHMA VÕI NIISKUSE KÄTTE.

HOIATUS
1. Sellel on sisseehitatud pump, mille toitepinge peab olema 
    220–240 V~ 50/60 Hz, mootori võimsus on 95w

MÄRKUS. Enne iga kasutuskorda veenduge, et seade töötab 
õigel pingel.

2. Enne kasutamise või hooldamise alustamist võtke toitepistik 
pistikupesast välja või ühendage seade lahti.

3. Kui toitejuhe on vigastatud, siis tuleb see ohutuse tagamiseks 
lasta asendada tootja, tema hooldusettevõtte või samaväärse 
hooldaja poolt, et ohtu vältida.

4. Mootor võib töötada vaid lühiajaliselt. Pumbake ainult 5 minuti 
jooksul ja tühjendage ainult 5 minuti jooksul. Veenduge, et 
mootori tööaeg ei ületa 5 minutit.

5. Kaane õhutusavad peavad olema kasutamise ajal vabad.
6. Pumbake kuni madrats saavutab õige jäikuse ja enamik kortse 

on kadunud.
7. Seadet tuleb hoida kuivas kohas.
8. Kasutamise järel võib õhkmadrats vajada lisaõhku, et selle 

jäikust suurendada. Lisage õige jäikuse saavutamiseks õhku.
9. Seadet tohib kasutada alates 8. eluaastast; need, kellel on 

piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed ja kellel 
puuduvad kasutuskogemused ning väljaõpe, tohivad seda 

3.2

3.4

3.1

3.3 3.5

• DEFLATION • DÉGONFLAGE • LUFT ABLASSEN • SGONFIAGGIO 
• LEEGZUIGEN • COMO DESINFLAR • LUFTUDSLIP • COMO DESINFLAR • ΞΕΦΟY
ΣΚΩMA • СДУВАНИЕ • VYPUŠTĚNÍ VZDUCHU • TØMMING • SLÄPPA UT LUFTEN 
• TYHJENNYS • VYFÚKNUTIE • WYPUSZCZANIE POWIETRZA • LEERESZTÉS 
• IZLAIDIET GAISU • ORO IŠLEIDIMAS • IZPUŠČANJE ZRAKA • SÖNDÜRÜLMESİ 
• DEZUMFLARE • ИЗПУСКАНЕ НА ВЪЗДУХ • ISPUHIVANJE • ÕHU 
VÄLJALASKMINE • IZDUVAVANJE 

 • تفریغ الھواء

• Manual-Deflation • Dégonflage manuel • Manuelles Ablassen der Luft 
• Sgonfiaggio manuale • Handmatig leeg laten lopen • Desinflado manual 
• Manuel tømning for luft • Esvaziamento Manual • ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΞΕΦΟΥΣΚΩΜΑ 
• Выпуск воздуха вручную • Ruční vyfukování • Manuell tømming av luft 
• Manuell tömning • Manuaalinen tyhjennys • Ručné vyfukovanie 
• Ręczne spuszczanie powietrza • Kézi leeresztés • Manuāla gaisa izlaišana
• Oro išleidimas rankiniu būdu • Ročno izpihovanje • Manuel Söndürme 
• Dezumflare manuală • Ръчно изпускане на въздух • Ručno ispuhavanje 
• Õhu väljalaskmine käsitsi • Ručno izduvavanje

 • تفریغ الھواء یدوًیا




