ELEKTRICKÁ NAFUKOVACÍ PUMPA
NÁVOD K POUŽITÍ
Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.
Pečlivě si přečtěte následující návod k použití.
Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Použití
- nasaďte na náústek pumpy požadovaný nástavec
- nástavec zasuňte do nafukovacího otvoru výrobku
- zapojte zástrčku el. pumpy do el. zásuvky
- zapněte spínač
- po dofouknutí výrobku vypněte spínač a vytáhněte el. zástrčku ze zásuvky
- el. pumpa je určena k nafukování nafukovacích postelí, lehátek, apod. (nelze
nafukovat míče, apod.)
- upozornění výrobce: dodávaný nástavec nemusí být kompatibilní se všemi
nafukovacími výrobky na našem trhu.

Bezpečnostní upozornění
Zkontrolujte, zda je napětí na výkonovém štítku vašeho přístroje v souladu se zdrojem
elektrického proudu.
Nepoužívejte přístroj venku.
Přístroj je určen pouze pro domácí použití ve vnitřních prostorách.
Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je zapojen do el. sítě.
Chraňte přístroj před vlhkem a mokrem.
Chraňte přístroj před působením extrémních teplot.
Chraňte přístroj před působením přímého slunečního záření.
Přístroj neponořujte do vody.
Chraňte přístroj před pády, nárazy, apod.
Nemanipulujte s přístrojem, pokud máte vlhké nebo mokré ruce - nebezpečí úrazu
el. proudem!
Chraňte el. kabel před poškozením! Nikdy na něj nic nepokládejte, nepřekrucujte jej.
Nenapínejte el. kabel.
El. kabel nesmí vést přes ostré hrany.
Pokud přístroj nepoužíváte, vždy vytáhněte kabel přístroje ze zásuvky.
Nepoužívejte přístroj pokud jeví známky jakéhokoli poškození.
Opravy svěřte pouze odbornému servisu.
Nikdy přístroj nerozebírejte.
Nepřekrývejte ventilační otvory přístroje.

Igelitové sáčky udržujte mimo dosah dětí - nebezpečí udušení.
Přístroj není dětskou hračkou.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití.
Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny
uvedenými v návodu k použití.
Technické údaje
Jmenovité napětí 230V
Jmenovitá frekvence 50Hz
Ochrana životního prostředí:
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej
odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být
důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu
nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou
být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

