
INTEX  QUICK-FILL  
Elektrická vzduchová pumpa model 82626; 12V;78W 

 
 
Pozorně si přečtěte návod k použití. 
 
Upozornění: 

- používat mohou pouze dospělé osoby  
- vyvarujte se kontaktování přístroje s deštěm nebo vodou 
- nemiřte proudem vzduchu do obličeje nebo na tělo 
- nepoužívejte přístroj déle než 20 minut . Po 20 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 

 
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. vypínač 
5. napájecí kabel 
6. redukce ventilů 
7. sací otvory 

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

- Pokud pumpa a redukce ventilů nefunguje, vraťte zboží. 
- Speciální údržba není třeba. 

 
Instrukce: 
NAFUKOVÁNÍ 
1.Připojte redukci ventilů na nafukovací otvor a přidržte pumpu proti nafukovacímu ventilu věci, co má být 
nafouknuta. (viz fig 1) 
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.Zapojte zástrčku do automobilového zapalovače. (viz fig 2) 
3.Pro zapnutí stiskněte vypínač do polohy „ I „. Pro vypnutí stiskněte vypínač do polohy „ 0 „. (viz fig 3) 
 
VYFOUKNUTÍ 
1.Připojte redukci ventilů na vyfukovací otvor a přidržte pumpu proti nafukovacímu ventilu věci co má být 
vyfouknu. (viz fig 4) 
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. Zapojte zástrčku do automobilového zapalovače. (viz fig 2) 
3. Pro zapnutí stiskněte vypínač do polohy „I „. Pro vypnutí stiskněte vypínač do polohy „0 „. (viz fig 3) 
 
 
Návod k použití uschovejte! 
 
Váš prodejce: ALPINE TRADE CZ s.r.o., Hornomlýnská 829, Zlín, www.levnesnowboardy.cz 
 
 
 
 


