
INTEX  QUICK-FILL  AP622 68622  
Elektrická vzduchová pumpa  220/12V;78W 

 
 
Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. 
Upozornění: 

- používat mohou pouze dospělé osoby  
- vyvarujte se kontaktu přístroje s deštěm , kapkami vody 
- nemiřte proudem vzduchu do obličeje nebo na tělo 
- nepoužívejte přístroj déle než 10 minut . Po 10 min. provozu nechejte přístroj vychladnout nejméně 30 minut! Hrozí nereklamovatelné poškození 

přístroje! 
- Pokud přístroj již nepoužíváte, odpojte jej ze zdroje. 
- nezakrývejte ventilační otvory nebo nasávací otvor 
- nevkládejte předměty do nafukovacího a vyfukovacího otvoru části 
- tento přístroj není hračka pro děti 

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

1. tělo pumpy 
2. nafukovací otvor 
3. vyfukovací otvor 
4. vypínač 
5. odnimatelný napájecí kabel na 12V s autokoncovkou 
6. napájecí kábel s AC adaptérem na 220V, pro vnitřní použití  
7. redukce ventilů 
8. přepínač 
9. chladící otvory 

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

- Pokud pumpa a redukce ventilů nefunguje, vraťte zboží. 
- Speciální údržba není třeba. 
- Pumpa musí být před použitím vždy nabita. Není konstruována na používání s AC adaptérem. Před prvním použitím je doporučeno provézt primární nabití 

pomocí AC adaptéru na 220V-240V(10hodin). Je možno také použít kabel na 12V automobilovou zásuvku (1 hodinu). 
- Na přepínači zvolte polohu „O“…tato poloha  vypne pumpu a nastaví vypínač na polohu NABÍJENÍ. 
- Baterie jsou v pumpě umístěny trvale, bez možnosti vyjmutí, či výměny. Po každém použití dejte pumpu na nabíječku. Není nutno vybíjet do úplného 

vybití. 
- Neodhazujte pumpu , ani baterie do ohně. Nefunkční pumpu odevzdejte ve sběrně nebezpečného elektroodpadu. 
- Nevystavujte přímému slunečnímu světlu, ani horku. 
- Skladujte v originálním obalu 

 
INSTRUKCE PRO NABÍJENÍ: 
 
Nabíjení pomocí AC adaptéru na 220-240V 

1. pumpa se musí nabíjet minimálně 10 hodin- nebo bez noc, za pomocí elektrické zásuvky 220-240V 
2. zapojte kabel s AC adaptérem do pumpy dle obrázku FIG 1 
3. zastrčte síťový adaptér do zásuvky s napětím 220-240V dle obr. FIG 2 
4. přepněte vypínač na pumpě do polohy „O“ dle obr FIG 3 
5. Nechte pumpu nabíjet 10hodin nebo přes noc 
6. Po nabití odstraňte kabel dle obr. FIG 4 

 
Nabíjení pomocí 12V automobilové zásuvky 

1. pumpa se musí nabíjet 1 hodinu za pomocí 12V kabelu a automobilové zásuvky 
2. zapojte kabel s koncovkou pro automobilovou zasuvku do pumpy dle obr. FIG.5 
3. zasuňte kabel do zásuvky ve voze dle FIG.5 
4. přepněte vypínač na pumpě do polohy „O“ dle obr FIG 3 
5. doba nabíjení -1 hodinu 
6. Po uplynutí 1 hodiny odpojte kabely 
7.  

NAFUKOVÁNÍ 
1.Připojte odpovídající redukci ventilů na nafukovací otvor (fig.7) a přiložte pumpu do nafukovacímu ventilu (viz fig 6) 
2. Chcete-li nafukovat s pomocí 12V zásuvky automoblu, zapojte kabel do automobilového zapalovače a pumpy. (viz fig 5) 
3. Pro zapnutí pumpy stiskněte vypínač do polohy „ I „. Pro vypnutí stiskněte vypínač do polohy „ 0 „. (viz fig 8) 
4. Chcete-li nafukovat plně nabitou pumpou, postupujte dle bodu 1. Pro zapnutí pumpy použijte polohu vypínače „ II“ dle obr. FIG 9. Pro vypnutí přepněte pumpu do 
polohy „0“ 
 
VYFOUKNUTÍ 
1.Připojte redukci ventilů na vyfukovací otvor a přidržte pumpu proti nafukovacímu ventilu věci co má být vyfouknu. (viz fig 10) 
2. Chcete-li vyfukovat s pomocí 12V zásuvky automoblu, zapojte kabel do automobilového zapalovače a pumpy. (viz fig 5) 
3. Pro zapnutí pumpy stiskněte vypínač do polohy „ I „. Pro vypnutí stiskněte vypínač do polohy „ 0 „. (viz fig 8) 
4. Chcete-li vyfukovat plně nabitou pumpou, postupujte dle bodu 1. Pro zapnutí pumpy použijte polohu vypínače „ II“ dle obr. FIG 9. Pro vypnutí přepněte pumpu do 
polohy „0“ 
 
 
Návod k použití uschovejte! Vyrobeno v Číně. 
 
Váš prodejce: ALPINE TRADE CZ s.r.o., Hornomlýnská 829, Zlín, prodej@levnesnowboardy.cz 


