
NÁVOD
VŠEOBECNÉ POKYNY
• Údržba vzduchového čerpadla není nutná.
• Pro čištění používejte slabý mýdlový roztok. Nepoužívejte žádné 

chemikálie.
• V případě opravy používejte běžné lepící sady (lepidlo a záplata). 
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Popis jednotlivých částí

Popis:
1. Přívodní elektrický kabel
2. Spínač
3. Nafukování (        )

        )4. Vyfukování   (
5. Přívod a vývod

vzduchu

6. Regulační ventil
7. Kryt el. kabelu
8. Matrace

Důležité bezpečnostní pokyny
Built-in	Fast-Fill™	Vestavěná elektrická pumpa

Model	AP620A		220	–	240	V~		50	Hz		90	W
Před sestavením a používáním tohoto výrobku si pečlivě přečtěte a poté

dodržujte následující návod.

152-***-R0-1704

• Nikdy nenechávejte  spícího kojence samotného na nafukovací matraci.
• Nepoužívejte vyfouknutou matraci k přechovávání různých kapalin nebo plynů. 

Nenechávejte děti v blízkosti matrace bez dozoru .
• Matrace není hračka.
• Vak na skladování matrace není hračka. Nenechávejte v dosahu dětí. Tím zamezíte případnému 

poranění dítěte.
 •

•

Matrace není určena na skákání, stání, nepoužívejte ji jako 
trampolínu. Není určena k použití ve vodě, není záchranná pomůcka. 

• Nestavte matraci ke schodům, do blízkosti dveří nebo blízko předmětů s ostrou špicí nebo hranou.
Matraci vždy rozkládejte na rovné ploše, ze které jsou odstraněny všechny ostré předměty, které 
by mohly matraci protrhnout. 
Nenechávejte domácí mazlíčky u matrace bez dozoru. Mohli by ji poškodit.
Nenechávejte elektrickou pumpu zapnutou déle jak 5 min. Před dalším použitím ji nechejte 
alespoň 15 minut nezapnutou. Odpojte elektrický kabel, když se pumpa nepoužívá.
Otvor pro přívod vzduchu neucpávejte a nevkládejte do něj žádné předměty. 

•
•	
•

Poškozenou napájecí šňůru nepoužívejte! Je nutné ji vyměnit! 
Pro zamezení rizika úrazu elektrickým proudem, nevystavujte matraci dešti.
Toto zařízení může být použito dětmi od 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a 
duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí pouze v případě dohledu nebo po 
řádném proškolení jak toto zařízení bezpečně používat.

• Čištění a údržbu smí provádět pouze dospělá osoba nebo dítě pod jejím dohledem. 

DODRŽUJTE TYTO ZÁSADY A POKYNY PRO ZAMEZENÍ UDUŠENÍ, POŠKOZENÍ 
MAJETKU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, POPÁLENÍ NEBO JINÉMU ZRANĚNÍ!

UPOZORNĚNÍ

8

4

3

2

5
6

7

1

1. Otevřete kryt a vyjměte kabel, viz obr. (1).
2. Přípojte elektrický kabel do sítě, viz obr. (2).

 ). Viz obr. (3).3. Regulační ventil natočte po směru hod. ručiček do polohy nafukování (
4. Stiskněte spínač do polohy "I". Viz obr. (4).
5. Po nahuštění do požadované pevnosti stiskněte spínač do polohy "O". Viz obr. (5)

OBR.	(1) OBR.	(2)

110 – 120 V220 – 240 V

√

OBR	(5)OBR.	(4)OBR.	(3)
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Upozornění: Obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí se shodovat se skutečností. Nejsou v měřítku. 
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6.
7.

Lehněte si na matraci a otestujte pevnost.
Chcete-li vzduch vypustit, otáčejte regulačním ventilem 
dokud nezačne vzduch unikat, viz obr. (6). V opačném 
případě dofoukněte matraci podle potřeby, viz obr. (7).

8. Odpojte elektrický kabel ze sítě, umístěte ho do úložného
prostoru a zavřete kryt. OBR.	(6)

OBR.	(7)

Správné nafouknutí matrace.
Okolní teplota vzduchu má vliv na tlak uvnitř matrace. Při nízké teplotě prostředí se bude vzduch 
uvnitř smršťovat a matrace se bude zdát měkčí. Při vyšší teplotě okolí se bude vzduch uvnitř 
rozpínat a matrace bude tvrdší, dokonce může prasknout. Abyste tomu předešli, vypusťte přiměřeně 
vzduchu. Nevystavujte matraci náhlým velkým změnám teploty. 
Pokud dojde k proražení matrace, opravte poškozené místo přiloženou sadou. Vinyl je pružný 
materiál. Při prvním nafouknutí se po chvíli může zdát matrace měkká. Přifoukněte ji. Tato situace se 
může během několika prvních dní používání opakovat. 
Rozměry matrace jsou informativní a mohou se měnit v důsledku změny teploty vzduchu.

      DŮLEŽITÉ

VYFOUKNUTÍ	
1. Otevřete kryt a vyjměte kabel, viz obr. (1).
2. Přípojte elektrický kabel do sítě, viz obr. (2).
3. Regulační ventil natočte proti směru hod. ručiček do polohy vyfukování     (         ). Viz 

obr. (8).

4. Stiskněte spínač do polohy "I". Matrace se začne vyfukovat. Viz obr. (4).
5. Po vyfouknutí matrace stiskněte tlačítko "O" pro vypnutí pumpy. Viz obr. (5).
6. Otočte regulační ventil do polohy nafukování. Viz obr. (10).
7. Odpojte elektrický kabel ze sítě, umístěte ho do úložného prostoru a zavřete kryt. 
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OBR. (10)

Nafukování bez elektrické pumpy
1.

2.

Jestliže není k dispozici elektrický proud, můžete použít k 
nafouknutí mechanickou pumpu. Viz obr. (11).
Regulační ventil natočte po směru hod. ručiček do polohy 
nafukování (        ).

3.   Vložte trysku pumpy a nafoukněte matraci

OBR.	(11)

Nepumpujte vysokotlakou pumpou. Nepřefukujte. Plňte pouze vzduchem.

DŮLEŽITÉ

Uložení:
1. Před uskladněním matraci vyfoukněte podle návodu 

3. Ujistěte se, že je matrace čistá a suchá
4. Nepřehýbejte matraci do ostrých hran. Skládejte podle  obr. (12 - 16). Matraci uskladněte

na suchém a chladném místě. 

OBR.	(14)OBR.	(12) OBR.	(13)

INTEX

INTEX

OBR.	(16)
INTEX

INTEX

INTEX

INTEX

INTEX

INTEX

OBR.	(15)

INTEX

INTEX
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