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INTEX® Uživatelská příručka 
Integrovaná elektrická pumpa 
Model AP620A 220 – 240 V 50 Hz  90W 

PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POCHOPTE JE A POSTUPUJTE PODLE NICH. 
 

 ! UPOZORNĚNÍ 
 NEVHODNÉ PRO DĚTI! 

 Nafukovací postel nikdy nevystavujte hořlavým materiálům jako jsou například spreje na 

opravu pneumatik, protože by se mohly vznítit nebo vybuchnout. 

 Tento výrobek není hračka. Nenechejte děti, aby nafukovací postel používali bez dozoru.  

 Neuschovávejte v blízkostí kojenců a dětí. Toto není hračka. Pokud se výrobek nepoužívá, 

poskládejte jej a uschovejte mimo dosah dětí. 

 Po nafukovací posteli nechoďte, nestojte ani na ní neskákejte. 

 Nepoužívejte v blízkosti vody. Není to záchranná matrace. 

 Nafukovací postel neuskladňujte v blízkostí schodů, dveří, ostrých stran a nebo rozbitých 

předmětů. 

 Zabezpečte dostatek místa mezi výrobkem a jinými objekty, abyste předešli poškození. 

 Zapezpečte, aby byla plocha uložení postele plochá, hladká, rovná a bez ostrých předmětů, 

které by mohly postel poškodit. 

 Nafukovací postel držte v dosahu nafukovací postele. V rozích je menší stabilita než 

uprostřed postele. 

 Vzduchovou pumpu nepoužívejte déle jak 5 minut. Před opětovným použitím vyčkejte 15 

min. 

 Pokud pumpu nepoužíváte, vypněte jí ze zásuvky. 

 Vzduchový otovor na pumpě nechávejte stále otevřený a nestrkejte do něj žádná cizí tělěsa.  

 Pokud je vedení a nebo jeho díly poškozené, musí jej vyměnit výrobce anebo zákaznický 

servis anebo kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo případnému zranění. 

 Pumpu nikdy nevystavujte dešti, abyste předešli riziku elektrického šoku. Pumpu skladujte 

v domě. 

 Děti starší 8 let a osoby s tělesným, smyslovým a duševnímpostižením anebo nedostatkem 

zkušeností a znalostí, smí obsluhovat tento přístroj pouze pod dozorem dospělých a 

zkušených osob. Všechny osoby musí být upozorněné na případná nebezpečí. 

 Děti si s přístrojem nesmí hrát. Děti nesmí výkonávat čištění nebo údržbu bez dozoru 

dospělých a zkušených osob. 

      ŘIĎTE SE TĚMITO PRAVIDLY A VŠEMI POKYNY, ABYSTE PŘEDEŠLI ÚRAZU, ŠKODÁM, 

ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM, POPÁLENÍM A JINÝM PORANĚNÍM. 

 

TENTO NÁVOD POUŽITÍ SI USCHOVEJTE 

 



(152) AP620A BUILT-IN ELECTRIC PUMP CZECH 4.875” X 7.25” 06/26/2017 

Stránka 2 
 

NÁVOD NA MONTÁŽ 

Všeobecně 

 Vzduchová pumpa si nevyžaduje žádné údržbové práce. 

 Doporučený tlak: 0,025bar (0,36psi). 

 Předmět mustí být umístěný tak, aby byla zástrčka přístupná. 

 Na čištění používejte pouze slabý mýdlový roztok. Nepoužívejte žádné chemikálie. 

 Pokud je potřeba opravit nafukovací postel, používejte pouze opravné sety pro plasty 
a záplaty tomu určené. 

 Maximální nosnost: 68727 / 67766 / 64412 / 64472 / 64422 / 64432 / 64456 / 64462 / 64122 / 
64132 / 64444 / 64482 / 64116 / 64902: 136 Kg (300 Lb) 
67768 / 67770 / 64404 / 64408 / 64414 / 64418 / 64474 / 64480 / 64424 / 64436 / 64458 / 64464 / 
64440 / 64468 / 64460 / 64124 / 64136 / 64140 / 64446 / 64770 / 64484 / 64486 / 64118 / 64904 / 64906 / 64470 / 64926 / 
64986 / 64990: 273 Kg (600 Lb) 
 
 
 
 

POZOR 
 

Chcete-li zabránit překročení teploty - přehřátí, nesmíte toto zařízení zapojit s žádným 
externím spínacím  zařízením, jako je například časovač, ani provozovat nebo připojit k el. 
okruhu, který se pravidelně zapíná a vypíná.  
 

 

VYSVĚTLENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ 

 

 Popis jednotlivých dílů: 

1. AC konektor  4. Značka vyfouknutí   6. Ruční kolečko 

2. Spínač   5. Vzduchový otvor a regulační ventil 7.Víčko na zástrčku 

3. Značka nafouknutí       8. Nafukovací postel 

UPOZORNĚNÍ: Nákresy jsou pouze ilustrační účely. Odchylky výrobku jsou možné. Firma INTEX si 
vyhrazuje právo na politiku nepřetržitelného zlepšování výrobků, a to kdykoliv bez oznámení změny 
data, vzhledu nebo aktualizace (specifikace výrobku)! 
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DŮLEŽITÉ 

 

 

 

 

 

 
 
NAFOUKNUTÍ 

1. Otevřete víčko na zástrčku. Obr. 1 
2. Zastrčte AC konektor do elektrické zástrčky. Obr. 2 

 
3. Otáčejte ruční kolečko ve směru hodinových ručiček, dokud nebude šipka na značce 

nafouknutí. Obr. 3 
4. Stiskněte „I“, abyste zapli pumpu. Obr. 4 
5. Pokud je vzduchová postel nafouknutá na požadovanou pevnost, stiskněte „O“, abyste 

pumpu vypli. Obr. 5 

 

 TENTO NÁVOD POUŽITÍ SI USCHOVEJTE 

 

6. Lehněte si na nafukovací postel a otestujte její pevnost.  
7. Pokud je povrch příliš tvrdý na spaní, upravte pevnost postupným 

otáčením ručního kolečka proti směru hodinových ručiček. Tím začne 
vzduch ubývat. Obr. 6. Pokud jste dosáhli požadovanou pevnost, ruční 
kolečko znovu otočte ve směru hodinových ručiček. Obr. 7. Pokud je 
postel nafuknutá málo, opakujte krok 3 až 7.  

8. Vytáhněte zásuvku ze zástrčky, odložte zásuvku do prostoru pro ní a víčko 
uzavřete. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Výrobek nafukujte pouze pomocí nízkotlakového generátoru. Výrobek nepřefukujte. Plňte pouze 

studeným vzduchem. 
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
    
 
Správné nafouknutí postele: 
Teplota okolí má vliv na tlak nafukovací postele. Při nízkých teplotách okolí se vzduch v nafukovací posteli 
zmršťuje a postel je měkkčí – přidejte vzduch. Při vysokej teplotě okolí se vzduch v nafukovací posteli roztahuje, 
postel je tvrdší a vzniká nebezpečí, že by mohla prasknout. Upusťe vzduch, aby jste předešli poškození. 
Nafukovací postel nevystavujte extremním teplotám. 
V závislosti na teplotě se může vzduch v posteli roztahovat nebo zmršťovat. Tím se může měnit pevnost 
postele. Pokud se tak stane, jednoduše použijte pumpu a dopumpujte víc vzduchu, abyste získali požadovanou 
pevnost. Pokud má postel díru, přečtěte si návod. Použijte přiložené záplaty na opravy. 
Roztahování je přirozená vlastnost vinylu. Při prvních použitích se může stát, že nafukovací postel ze začátku 
ztratí pevnost a může být dodatečně nafouknuta. Toto je při privních dnech užívání normální. 
Uvedené rozměry jsou přibližné údaje a můžou se měnit dle teploty vinylu a vzduchu. 
Firma INTEX a jeji partneři nejsou zodpovědni za škody (např. Díry), které byly zapříčiněné nedbalostí, 
opotřebováním, zneužitím a nepozorností. 
 
 

VYFOUKNUTÍ 

1. Otevřete víko na zástrčku. Obr. 1 
2. Zastrčte AC konektor do elektrické zásuvky. Obr. 2 
3. Otáčejte ručním kolečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nebude šipka na 

značcce vypuštění. Obr. 8 

 
4. Stiskněte „I“, abyste zapli pumpu. Obr. 4 
5. Pokud je nafukovací postel uplně vypuštěná, srolujte jí. Začněte na spodní části až po 

horní část postele, kde je umístěná pumpa. Obr. 9 
6. Pokud je nafukovací postel uplně vypuštěná, stiskněte „O“ na vypnutí pumpy. Obr. 5 
7. Zatočte ruční kolečko ve směru hodinových ručiček. Obr. 10 
8. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, uložte zpět na její místo a zavřete víčko. 
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ALTERNATIVA NAFOUKNUTÍ 

1. Pokud nemáte k dispozici elektrický proud, můžete na 

nafouknutí použít ruční vzduchovou pumpu. Obr. 11 

2. Otáčejte ruční kolečko ve směru hodinových ručiček, dokud 

nebude šipka na značce nafouknutí. 

3. Po nafouknutí postele zastrčte nástavec vzduchovej pumpy 

do regulačního otočného venitlu. 

ÚSCHOVA 

1. Nafukovací postel uplně vypusťte dle návodu. 

2. Otáčejte ručním kolečkem proti směru hodinových ručiček, dokud nebude šipka na značce 

vypuštění. Obr. 8 

3. Ujistěte se, že je nafukovací postel čistá a suchá. 

4. Postel uložte na rovný povrch, spací stranou nahoru a řiďte se návodu na skládání postele. 

 
5. Otočte ručním kolečkem ve směru hodinových ručiček. Obr. 10 

6. Nafukovací postel uložte do tašky na uskladnění a uložte jí na suchém místě. 
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