
INTEX  QUICK-FILL 68638  
Elektrická vzduchová pumpa 9V, stejnosměrné napětí 

 
 
Pozorně si přečtěte návod k použití. 
 
Upozornění: 

- používat mohou pouze dospělé osoby , nejsou mentálně i fyzicky postižené 
- vyvarujte se kontaktování přístroje s deštěm nebo vodou 
- nemiřte proudem vzduchu do obličeje nebo na tělo 
- nepoužívejte přístroj déle než 10 minut . Po 10 min. nechejte přístroj vychladnout nejméně 5 

minut! Hrozí nereklamovatelné poškození přístroje! 
- Pokud přístroj již nepoužíváte, odpojte jej ze zdroje. 
- nezakrývejte ventilační otvory nebo otevřený zdroj 
- nevkládejte předměty do nafukovacího a vyfukovacího otvoru části 
- přístroj není hračka pro děti 

 
Pokud se budete řídit uvedenými instrukcemi vyhnete se poškození,elektrickému šoku, popálení nebo jiným 
zraněním. 
 
Popis k obrázku v cizojazyčném manuálu: 

1. pumpa 
2. vyfukovací otvor 
3. nafukovací otvor 
4. kryt baterek 
5. vypínač 
6. spona krytu baterii 
7. redukce 

 
Poznámka: Pouze ilustrační obrázek. Není v měřítku. 
 
Všeobecné zásady použítí: 

- Pokud pumpa a redukce ventilů nefunguje, vraťte zboží. 
- Speciální údržba není třeba. 
- Pro maximální výkon používejte alkalické baterie rozměr „C“…6ks- nejsou součástí dodávky, pokud 

nepoužíváte delší dobu poumpu, vyjměte baterie 
- Nepoužívejte mix baterii- staré a nové, nemíchejte alkalické  baterie s uhlíkovými, nebo dobíjecími 

bateriemi. Používejte vždy baterie jednoho druhu 
- Nevhazujte baterie, ani pumpu do ohně 
- Nevystavujte pumpu přímému slunečnímu záření a nebo sálavému teplu 
Vložení baterii: 
Baterie velikosti „C“ vložíte dle postupu na obrázcích fig. 1 až fig 3, dodržujte polaritu 

 
Instrukce: 
NAFUKOVÁNÍ 
1.Připojte redukci ventilů na nafukovací otvor a přidržte pumpu proti nafukovacímu ventilu věci, co má být 
nafouknuta. (viz fig 6) 
Poznámka: U velkých věcí jako je třeba nafukovací čluny a matrace zasuňte pumpu přímo do nafukovacích 
ventilků pro rychlejší nafouknutí. Používejte příslušné redukce ventilů dle velikosti nafukovaného předmětu. 
2. Pro zapnutí stiskněte vypínač do polohy „ I „. Pro vypnutí stiskněte vypínač do polohy „ 0 „. (viz fig 5) 
 
VYFOUKNUTÍ 
1.Připojte redukci ventilů na vyfukovací otvor a přidržte pumpu proti nafukovacímu ventilu věci co má být 
vyfouknu. (viz fig 6) 
Poznámka: U velkých věcí jako je třeba nafukovací čluny a matrace zasuňte pumpu přímo do nafukovacích 
ventilků pro rychlejší vyfouknutí. Používejte příslušné redukce ventilů dle velikosti nafukovaného předmětu. 
2. Pro zapnutí stiskněte vypínač do polohy „I „. Pro vypnutí stiskněte vypínač do polohy „0 „. (viz fig 5) 
 
 
Návod k použití uschovejte! Vyrobeno v Číně. 
Nejste-li si jisti  použitím, kontaktujte nás: www.levnecluny.cz 
Váš prodejce: ALPINE TRADE CZ s.r.o. Hornomlýnská 829, Zlín 


