Lůžko s vestavnou pumpou

CZ

návod k použití.
Tento návod slouží pro správné používání vestavné pumpy. Uchovejte jej pro jeho případné
další použití. Před použitím si, prosím, přečtěte všechny instrukce a rady týkající se jejího používání a údržby.
Parametry vestavné pumpy :
napájení: 220-240V / 50 Hz
příkon: 90 W
Popis :
Vyrobeno speciálně pro nafukovací lůžka. Dvojitá funkce: nafouknutí a vyfouknutí lůžka.
Varování:
Nevystavujte vodě nebo dešti, vyhnete se tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Určeno
pouze pro použití v interiéru.
1. Před prováděním jakékoliv údržby pumpu vždy odpojte z el. zásuvky.
2. Je-li přívodní kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce, jím pověřený servisní technik nebo
jiná kvalifikovaná osoba.
3. Doba provozu by neměla přesáhnout 5 minut. Mezi dvěma použitími doporučujeme nechat
pumpu po dobu 10 minut vychladnout.
4. Dětem je přísně zakázáno pumpu používat.
5. Při provozu je nutné udržovat větrací otvory pumpy průchodné.
6. Výrobek musí být uložen na suchém místě.
7. Po použití mohou nafukovací postele vyžadovat doplnění vzduchu pro zvýšení tvrdosti.
Přifoukněte tedy vhodné množství vzduchu pro dosažení požadované tvrdosti postele.
8. Tento výrobek nesmí být používán osobami, včetně dětí, se sníženými fyzickými, mentálními a smyslovými schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem zkušeností nebo vědomostí,
pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečí. Ujistěte se, že děti si
s pumpou nehrají.
STOP (symbol ruky)

Používání pumpy

VYFOUKNUTÍ

Nafouknutí lůžka :
1. Ovládací tlačítko posuňte do polohy STOP se symbolem ruky, viz. obr., poté zapojte zástrčku do zásuvky.
2. Pro nafouknutí posuňte ovládací tlačítko do polohy
NAFOUKNUTÍ viz. obr.
3. Když je lůžko pevné, ale ne tvrdé, pumpu vypněte
posunutím tlačítka do polohy STOP se symbolem PŘIHRÁDKA
ruky, viz. obr.
NA KABEL
Vyfouknutí
NAFOUKNUTÍ
1. Ovládací tlačítko posuňte do polohy STOP se symbolem ruky, viz. obr.,
poté zapojte zástrčku do zásuvky.
2. Pro vyfouknutí posuňte ovládací tlačítko do polohy VYFOUKNUTÍ viz. obr.
3. Když je lůžko vyfouknuté, pumpu vypněte posunutím tlačítka do polohy STOP se symbolem
ruky, viz. obr.
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Po nafouknutí, popř. vyfouknutí vypojte zástrčku ze zásuvky.
Čištění a uskladnění
1. Pokud je lůžko vlhké, nechte jej před uskladněním uschnout. Pokud je lůžko špinavé, očistěte ji vlhkým jemným hadrem. Nepoužívejte čistící přípravky. Poté, co lůžko uschne, jej složte
a uskladněte.
2. Před uskladněním lůžko zcela vyfoukněte. Skladujte jej na suchém a chladném místě.
3. Na lůžko nedávejte těžké nebo ostré předměty a udržujte jej v dostatečné vzdálenosti
od všech tepelných zdrojů, mohlo by dojít k jeho poškození.
4. Pokud je lůžko poškozeno, použijte přiloženou samolepící záplatu.
Postup lepení
1. Očistěte oblast, kterou potřebujete zalepit
2. Opatrně sloupněte samolepící záplatu z podložky
3. Pritiskněte přes oblast, kterou chcete zalepit
4. Počkejte 30 minut, poté nafoukněte
Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická,
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s
národními předpisy uděleny pokuty.
Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.
Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení … )
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným
použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození
při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové
chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

CZ -2-

Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

