
INSTRUKCE
Obecné
• Není nutná žádná údržba vzduchové pumpy.
• Spotřebič musí být umístěn tak, aby byla zásuvka přístupná.
• Pro čištění použijte pouze jemný mýdlový roztok. Nepoužívejte žádné chemikálie.
• V případě oprav použijte běžnou PVC záplatu, lepidlo. 
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PŘEDSTAVENÍ DÍLŮ

Popis dílů:
1. Elektrický napájecí kabel
2. Vypínač
3. Nafukování

4. Vyfukování(         )
5. Vzduchová část a 

ventil regulátoru

6. Otočný regulátor
7. Krytka napájecího kabelu
8. Postel

INTEX®	MANUÁL
Zabudovaná rychlonafukovací elektrická pumpa

Model	AP620A		220	–	240	V~		50	Hz		90	W
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PŘEČTĚTE TYTO INSTRUKCE A ŘIĎTE SE JIMI

152-***-R0-1604

• NIKDY NEDÁVEJTE DÍTĚ USNOUT NA VÝROBEK.
•	 Nikdy do nafukovací postele nedávejte hořlavé substance JAKO JE

AEROSOL NA OPRAVU PNEUMATIK, výrobek může vzplanout nebo explodovat.
• Toto není hračka. Nenechávejte dítě bez dozoru pokud postel používá. 
•	 Skladovací pytel uchovávejte daleko od dětí. Skladovací pytel není hračka. Když ho nepoužíváte,

pytel složte a uskladněte ho mimo dosah dětí. 
• Na posteli nechoďte, nestůjte, neskákejte. Nepoužívejte ji jako trampolínu. 
• Nepoužívejte na nebo blízko vody. Totot není raft. 
• Neumisťujte postel blízko schodů, dveří, ostrých hran a předmětů, které se můžou rozbít.  

Zajistěte dostatečný prostor mezi postelí a ostatními objekty aby nedošlo k zachycení. 
• Ujistěte se, že je místo rovné, suché a bez ostrých předmětů , které můžou postel proříznout. 
• Zvířata držte daleko od postele. Zvířata můžou poškodit povrch postele. 
• Vyhněte se spaní na hraně postele. Hrany poskytují méně opory než prostřední část. 
• Nenechte běžet vzduchovou pumpu více jak 5 minut v kuse. Nechte pumpu zchladnout alespoň 

15 minut před dalším použitím. 
• Odpojte elektrický napájecí kabel pokud postel nepoužíváte. 
• Neblokujte otvor pro průchod vzduchu, nevkládejte žádné předměty do otvoru pro průchod vzduchu.
• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn servisním technikem nebo kvalifikovaným

elektrikářem, aby nedošlo k úrazu. 
•	 Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem, nevystavujte dešti. Uchovávejte uvnitř.
• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše, a osoby se sníženou 

fyzickou, smyslovou či duševní schopností či nedostatekemn zkušeností a znalostí, pokud budou pod 
dohledem nebo plně pochopí instrukce týkající se použití spotřebiče bezpečným způsobem a 
nebezpečí spojená s používáním. 

• Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru. 

Řiďte se těmito pravidly a pokyny pro vyloučení udušení, poškození majetku, úrazu 
elektrickým proudem, popálení nebo jinému zranění.
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NAFUKOVÁNÍ
1. Otevřete krytku napájecího kabelu Obr.(1).
2. Napájecí kabel vložte do zásuvky Obr.(2).

3. Otočte regulátorem po směru hodinových ručiček na znak nafukování.  Obr. (3).
4. Zmáčkněte "I" pro zapnutí. Obr. (4).
5. Když je postel nafouknutá do požadované pevnosti, zmáčkněte "O" pro vypnutí.      

Obr.(5).

Obr. 	(1) Obr.	(2)

110 – 120 V220 – 240 V

√

Obr.	(5)Obr.	(4)Obr.(3)
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POZNÁMKA: Kresby pouze pro ilustrační účely. Nemusí odrážet skutečný produkt. Není v měřítku. 
Vzhledem k politice neustálého zdokonalování produktu, Intex si vyhrazuje právo měnit specifikace 
a vzhled, což může vést k aktualizacím návodu k použití, a to bez předchozího upozornění.
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6. Položte postel pro otestování pevnosti.
7. Pokud je postel moc tvrdá, otočte regulátorem proti 

směru hodinových ručiček dokud nezačne unikat 
vzduch. Obr. 6 Po nastavení požadované pevnosti 
otočte regulátor zpět. Obr.(7). Pokud jste upustili 
vzduchu moc opakujte kroky #3 až #7.

8. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a schovejte ho
za krytku napájecího kabelu.

Obr.	(6)

Obr.	(7)

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

VYFUKOVÁNÍ	
1. Otevřete krytku napájecího kabelu Obr.(1).
2. Napájecí kabel vložte do zásuvky Obr. (2).
3. Otočte regulátorem proti směru hodinových ručiček na znak vyfukování. 

( Obr. (8).

4. Zmáčkněte "I" pro zapnutí. Obr. (4).
5. Když je postel kompletně vyfouknutá, začnete postel rolovat od nohou směrem k 

hlavě kde je umístěna vzduchová pumpa Obr. (9).
6. Když je vzduch kompletně vytlačen zmáčknete "O" pro vypnutí. Obr.(5).
7. Otočte regulátor plně po směru hodinových ručiček Obr. (10).
8. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a schovejte ho za krytku napájecího

kabelu.
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Obr.	(10)

NAFUKOVÁNÍ OBECNÉ
1. Pokud nejste v dosahu elektrické zásvuky, lze připojit i 

manuální pumpu Obr. (11).

2. Otočte regulátorem po směru hodinových ručiček na znak 
nafukování 

3. Vložte trysku pumpy a postel 
nafoukněte.

Obr. 	(11)

Nafukujte pouze nízkotlakými pumpami. Nepřefukujte. Nafukujte pouze studeným 
vzduchem. 

DŮLEŽITÉ

SKLADOVÁNÍ
1. Vyfoukněte postel dle návodu.  
2. Regulátor nastavte proti směru hodinových ručiček do pozice vyfukování 

Obr. 8
3. Ujistěte se, že je postel čistá a scuhá..
4. Položte postel rovně spací plochou nahoru a řiďte se níže uvedenými obrázky pro 

skládání Obr. (12 - 16). Postel skládejte volně, vyhněte se
ostrým přehybům, rohům, záhybům, které by mohli postel poškodit.

Obr.	(14)Obr.	(12) Obr.	(13)
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5. Otočte regulátor plně po směru hodinových ručiček Obr.  (10).
6. Postel vložte do skladovacího vaku a uskladněte ji na suchém a chladném místě. 

Okolní teploty vzduchu mají vliv na vnitřní tlak postele. Při nízké teplotě okolního vzduchu 
se postel smrští - přidat vzduch dle potřeby. Při vysoké teplotě okolního vzduchu se 
vzduch uvnitř postele rozpíná, matrace se stává tvrdou a může prasknout - upustit vzduch 
dle potřeby, aby nedošklo k poškození postele. Nevystavujte postel extrémním teplotám 
(vysokým i nízkým). Vlivem zvyšování a snižování teploty vzduchu uvnitř postele se 
snižuje tlak uvnitř postele. Pokud k tomuto dojde, stačí přidat více vzduchu k požadované 
pevnosti. V případě propíchnutí použijte opravnou sadu. Opravná sada (záplata) je 
přiložena. Roztažení je přirozenou vlastností vinylu. Při prvním použití se může stát, že 
matrace změkne a vyžaduje tak dofouknutí. Toto je normální pro několik prvních dnů 
používání. Rozměry matrace jsou přibližné a budou se lišit v závislosti na teplotě vzduchu 
a teplotě vinylu. V žádném případě není Intex, jím pověřené osoby nebo zaměstnanci 
odpovědni za škodu (např. dírkami) na nafukovacích postelích způsobené nedbalostí, 
běžným opotřebením, zneužítím a nedbalostí, nebo působením vnějších sil

Správné nafukování matrace. 




