
INSTRUKCA OBSŁUGI

WBUDOWANEJ POMPKI ELEKTRYCZNEJ 

MODEL AP620A 220-240 V ~ 50 Hz 90 W

ZASADY BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA Z WYROBEM – PRZECZYTAJ UWAŻNIE 
ZANIM ZACZNIESZ UŻYWAĆ POMPKĘ.

OSTRZEŻENIA!

• NIGDY NIE KŁADŹ SPAĆ NIEMOWLAKA NA MATERACU.

• Zawsze nadzoruj dzieci blisko materaca. Dzieci nie mogą być zostawiane 
bez opieki podczas używania materaca.

• Trzymaj torbę do przechowywania materaca z daleka od dzieci. Torba nie 
jest zabawką. Gdy torba nie jest w użyciu, złóż ją i trzymaj poza zasięgiem 
dzieci.

• Nie stój i nie skacz na materacu i nie używaj go w charakterze trampoliny.

• Nie używaj materaca na wodzie i w pobliżu wody. To nie jest tratwa.

• Nie rozkładaj materaca w pobliżu schodów, drzwi, ostrych krawędzi lub 
łatwo tłukących się przedmiotów.

• Upewnij się, że powierzchnia jest równa, gładka, płaska i wolna od ostrych 
obiektów, które mogłyby przedziurawić materac.

• Trzymaj zwierzęta z daleka od materaca. Zwierzęta mogą przedziurawić 
powierzchnię materaca.

•   Unikaj spania na obrzeżach materaca. Środek materaca gwarantuje 
lepsze wsparcie.

• Nie używaj pompki jednorazowo dłużej niż 5 minut. Pozwól pompce 
ochłonąć przynajmniej 15 minut pomiędzy użyciami. 

• Odłącz przewód zasilający gdy pompka nie jest w użyciu.

• Nie zastawiaj otworu przez które przechodzi powietrze i nie wkładaj do 
niego żadnych przedmiotów.

• Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony musi być wymieniony przez 
producenta lub przedstawiciela do spraw serwisu lub upoważnioną do tego 
osobę w celu uniknięcia ryzyka.

• Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem nie wystawiać na deszcz. 
Przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach.

• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku dla osób (włączając dzieci) z 
obniżonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi lub psychicznymi, lub z 
brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że byli nadzorowani lub 
przeszkoleni co do obsługi tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za 
ich bezpieczeństwo.

• Dzieci powinny być nadzorowane aby upewnić się że nie bawią się 
urządzeniem.

NIESTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD MOŻE SPOWODOWAĆ 
ZNISZCZENIE MIENIA, PORAŻENIE PRĄDEM LUB INNE OBRAŻENIA.
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• pompka nie wymaga konserwacji

• wyrób musi być ustawiony w zasięgu gniazdka z prądem

SPIS CZĘŚCI

1. Kabel zasilający

2. Wyłącznik

3. Znak pompowania

4. Znak wypuszczania powietrza

5. Wylot powietrza

6. Pokrętło

7. Pokrywa przewodu

8. Materac








