
INTEX UŽIVATELSKÝ MANUÁL
Nafukovací postel Deluxe

Vestavěná elektrická pumpa
Model 620R 220 – 240 V ~ 50 Hz 110 W

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
PŘEČTĚTE SI A NÁSLEDUJTE VŠECHNY INSTRUKCE P ŘED POUŽITÍM TOHOTO

PRODUKTU

• Vždy dohlížejte na děti,  které se nacházejí  v blízkosti  nafukovací postele.  Děti  nesmějí  používat postel  bez
dohledu dospělé osoby.

• Uschovejte přenosný vak z dosahu dětí.  Přenosný vak není hračka. Když není používám, tak vak přeložte a
uschovejte z dosahu děti. 

• Nestavte se nebo neskákejte na posteli. Nepoužívejte postel jako trampolínu.
• Nepoužívejte ve vodě nebo v její blízkosti. Toto není vodní člun.
• Nenafukujte postel v blízkosti schodů, dveří, ostrých předmětů nebo rozbitných předmětů.
• Ujistěte se, že je povrch rovný, hladký a bez ostrých předmětů, které by mohli postel poškodit.
• Zamezte přístupu domácích zvířat na postel. Domácí zvířata mohou postel poškodit.
• Vyhněte se spaní na hraně postele. Hrany postele poskytují méně podpory než prostředek postele.
• Nafukovací pumpa nesmí běžet v kuse déle než 5 min. Ponechejte pumpu vychladnout po dobu nejméně 15 min

před dalším používáním.
• Odpojte elektrický kabel ze sítě během užívání postele.
• Nebraňte nebo nestrkejte předměty do vzduchových otvorů pumpy.
• Jakmile  je  síťový  kabel  poškozen,  musí  být  vyměněn  výrobcem  nebo  autorizovaným  servisem  nebo

kvalifikovanou osobou.
• Ke snížení risku elektrického šoku postel nevystavujte dešti. Uschovávejte uvnitř domu.
• Tato  věc  není  určena  k  užívání  pro  osoby  (včetně  dětí)  se  sníženou  pohyblivostí,  mentálním  postižením,

nedostatkem zkušeností a obezeznámení s produktem, pokud není pod dohledem osoby určené k zabezpečení
jejich bezpečnosti.

• Děti by měli být dozorovány, aby si s postelí nehrály.

POSTUPUJTE DLE  PRAVIDEL A INSTRUKCÍ  K ZABRÁN ĚNÍ  POŠKOZENÍ  OBJEKT Ů,  ZÁSAHU  ELEKTRICKÉHOU
PROUDU, POPÁLENIN A JINÝCH ZRAN ĚNÍ.

INSTRUKCE

VŠEOBECNÉ
• Údržba vzduchové pumpy není požadována.
• Postel musí být umístěna tak aby zástrčka byla dostupná.

USCHOVEJTE INSTRUKCE



POPIS DÍLŮ

POPIS DÍLŮ:
1. přívodní kabel/zástrčka
2. spínač/vypínač
3. označení (značka) nafukování
4. označení (značka) vyfukování
5. vzduchový prostor a ovládací kolo
6. ovládací kolo
7. krytka otvoru pro přívodní kabel

UPOZORNĚNÍ: nákres je pouze pro ilustraci. Může se stát, že nereflektuje skutečný produkt.

Nafukovací proces

1. Otevřete krytku kabeláže. Obr. 1
2. Zastrčte zástrčku do zásuvky elektr. sítě. Obr.2

                              Obr.1                                                                             Obr.2
3. Otočte ovládacím kolem ve směru hodinových ručiček dokud směrová šipka neukazuje na nafukovací značku. Obr.3
4. Zmáčkněte „I“ do pozice ON. Obr.4
5. Když je postel nafouknuta do požadové tvrdosti, zmáčkněte „O“ do pozice OFF. Obr. 5

                                            Obr.3                                                         Obr.4              Obr.5
6. Lehněte si na postel k otestování tvrdosti a pevnosti postele.

USCHOVEJTE INSTRUKCE
7. Jestliže je spací povrch příliš tvrdý, tak otočením ovládacího kola proti hodinovým ručičkám upustíte vzduch skrz

vzduchový otvor. Obr.6. Otočte ovládacím kolem až na doraz po směru 
hodinových ručiček pokud jste dosáhli požadované pevnosti. Obr.7. Pokud je postel příliš měkká, tak opakujte proces
z kroků od 3 do 7.



8. Odpojte přívodní kabel ze síťové zásuvky, umístěte ho zpět do otvoru pro kabeláž a zavřete krytku kabeláže. 

 Obr.6                          Obr.7

                                      DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ                                
Správné nafouknutí postele.

Okolní teplota má efekt na tvrdost a pevnost postele. Během nízkých teplot dochází k ochlazení vzduchu v posteli a tím její
měknutí a pří vysokých teplotách zase dochází k ohřívání vzduchu a tím rozpínání a tvrdnutí postele. Při vyšších teplotách je
důležité vzduch upouštět k zabránění prasknutí postele. Nevystavujte postel extrémním teplotám (teplým i chladným).
Společnost Intex a Marimex CZ, ani autorizované osoby neb o zaměstnanci nejsou odpov ědní za poškození (díry)
postele zp ůsobené nevhodným užíváním, b ěžným roztrhnutím nebo externími vlivy.

VYFUKOVÁNÍ

1. Otevřete krytku kabeláže. Obr. 1
2. Zastrčte zástrčku do zásuvky elektr. sítě. Obr.2
3. Otočte ovládacím kolo proti směru hodinových ručiček až bude směrovací šipka ukazovat na značku vyfukování.

Obr.8

                                Obr.8                                   Obr.9                                  Obr.10
4. Zmáčkněte „I“ do pozice ON. Obr.4
5. Po vypuštění veškerého vzduchu, začněte postel rolovat od nožní k horní části tam kde je umístěna pumpa. Obr.9.
6. Když je vzduch z postele kompletně vysán, tak zmáčkněte vypínáč „O“ do pozice OFF. Obr.5
7. Otočte ovládacím kolem až na doraz ve směru hodinových ručiček.
8. Odpojte přívodní kabel ze síťové zásuvky, umístěte ho zpět do otvoru pro kabeláž a zavřete krytku kabeláže. 

MOŽNOSTI NAFUKOVÁNÍ
1. Jestliže není dostupné elektrické připojení, pak lze postel nafouknout nožní nebo

ruční pumpou. Obr.11
2. Otočte ovládacím kolem ve směru hodinových ručiček až bude směrovací šipka

ukazovat na značku nafukování.
3. Připojte  trysku  vzduchové  pumpy  ke  vzduchovému  otvoru  ovládacího  kola  a

nafoukněte postel.

USCHOVEJTE INSTRUKCE



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

USCHOVÁNÍ
1. Vypusťte postel postupováním dle „VYFOUKNUTÍ“ instrukcí.
2. Otočte ovládací kolo proti směru hodinových ručiček až bude směrovací šipka ukazovat na značku vyfukování.

Obr.8
3. Ujistěte se zda je postel čistá a suchá.
4. Rozprostřete postel spacím povrchm nahoru a následujte rolovací kroky na obr.12-16. Sbalte postel pevně a

vyhněte se všem ostrým ohybům v rozích a svárech, které by mohly postel poškodit.

                   Obr.12                                                  Obr.13                                     Obr.14

                   Obr.15                                                   Obr.16

5. Otočte ovládacím kolem až na doraz ve směru hodinových ručiček.
6. Umístěte postel do vaku a uschovejte v suchu při pokojové teplotě.


