AIR BED - haszn·lati ˙tmutatÛ
A kÈszlet rÈsze : - AIR BED
- elektromos pumpa a felf˙j·shoz Ès leeresztÈshez
- 3 k¸lˆnbˆzı mÈret˚ f˙vÛfej a pump·hoz
- a t·rol·sra szolg·lÛ t·ska
Az ·gy felf˙j·sa:
1. Csomagolja ki az AIR BED-et egy egyenes fel¸leten. Gyızıdjˆn meg rÛla, hogy alatta nincsenek
Èles t·rgyak, amelyek felsÈrthetik vagy kilyukaszthatj·k az ·gyat.
2. A pump·t csatlakoztassa a konnektorba (kikapcsolva - a kapcsolÛ legyen OFF fokozaton).
3. A pumpa f˙jÛnyÌl·s·ra illessze a legnagyobb f˙vÛk·t.
4. A f˙vÛk·t illessze az AIR BED szelepjÈbe.
5. Kapcsolja be a pump·t Ès f˙jja fel az AIR BED-et.
6. A f˙jÛnyÌl·st gyorsan z·rja le a dugÛval Ès csavarja r· a biztosÌtÛ kupakot.
7. A pump·ra illessze a keskeny f˙vÛk·t Ès sz¸ksÈg szerint f˙jjon bele tˆbb levegıt.
8. A felf˙j·s ut·n z·rja le a szelepet Ès nyomja be.
9. Az Air Bed kÈszen ·ll a haszn·lathoz.
Az ·gy leengedÈse:
1. Csavarja le a nagy szelep takarÛj·t Ès h˙zza ki a dugÛt.
2. A pumpa szÌvÛnyÌl·s·ra illessze a legnagyobb f˙vÛk·t.
3. Illessze a pump·t a legnagyobb szelepre Ès kapcsolja be. Az ·gy egy perc alatt leenged.
4. Csomagolja ˆssze az ·gyat Ès helyezze sz·raz Ès h˚vˆs helyre, ahol nem Èri kˆzvetlen meleg Ès napfÈny.
Az ·gy tisztÌt·sa:
Az ·gy nagyon egyszer˚en tisztÌthatÛ nedves tˆrlıkendı Ès szappan segÌtsÈgÈvel.Hagyja kisz·radni.

FigyelmeztetÈs:
A pumpa 220 - 230 V-ra m˚kˆdik.
A pumpa nem alkalmas autÛgumik felf˙j·s·ra. Maxim·lis egyidej˚ haszn·lata
30 perc. Hosszabb idej˚ m˚kˆdtetÈse k·rosÌthatja a kÈsz¸lÈket.
A bekapcsolt pump·t ne hagyja fel¸gyelet nÈlk¸l.
A pump·t ne haszn·lja nedvesen, soha ne Èrintkeztesse vÌzzel.
Figyeljen r·, hogy a pump·ba ne essenek aprÛ t·rgyak.
Soha ne nÈzzen bele a pumpa szÌvÛnyÌl·s·ba.
Soha ne ny˙ljon a pumpa belsejÈbe.
Figyelmesen olvassa el az ˆsszes t·rgy haszn·lati utasÌt·sait, amelyeket a pump·val fel akar f˙jni.

MegjegyzÈs:
NÈh·ny kis szelepben tal·lhatÛk biztons·gi z·rÛszelepek, amelyekkel a kis f˙vÛka nem Èrintkezik, hogy
Ìgy kinyissa ezeket. Ilyen esetekben nyissa ki ezeket a z·rÛszelepeket a kis szelep ˆsszenyom·s·val.

KÉRJÜK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT, HOGY A TERMÉKET A VÁSÁRLÁSTÓL SZÁMíTOTT
3 NAPON BELÜL SZíVESKEDJENEK KIPRÓBÁLNI, MERT EZUTÁN CSAK GYÁRI HIBA ESETÉRE
VÁLLALUNK GARANCIÁT! EZENTÚLI BEJELENTÉS NEM ÉLETSZERŰ!

