
AIR BED - felfújható ágy
Használati útmutató

A. A készlet tartalma
- AIR BED felfújható ágy (vagy matrac)
- ha az ágyhoz elektromos kompresszort is vásárolt:
 elektromos kompresszor a felfújáshoz és leeresztéshez
 szelepek a kompresszorhoz (univerzális méretek)

B. Az ágy fefújása
1.  Terítse szét az ágyat egyenletes felületen (talajon). Ellenőrizze, hogy alatta nem legyenek éles, 

szúrós tárgyak, amelyek kiszúrhatják vagy károsíthatják az ágy felületét.
2.   Fújja fel az ágyat lábpumpával vagy szájjal (kis méretűek esetén), ha megvásárolta, használja az 

elektromos kompresszort. Használatáról részletesen a 3 - 8. pontokban olvashat.
3.  Csatlakoztassa a fali aljzathoz a kompresszort. A kompresszor kikapcsolt állapotban legyen – a 

kapcsoló OFF állásban legyen. 
4. Illessze fel a legnagyobb méretű szelepet a pumpa levegőkifújó nyílására.
5.  Csavarja le a biztosító takarószelepet az ágy oldalán. Óvatosan szúrja bele a kompresszor 

szelepét a nyílásba.
6. Kapcsolja be a kompresszort és fújja fel az ágyat.
7.  Kapcsolja ki a kompresszort, gyorsan zárja vissza a szelepet az ágyon és csavarja vissza a biztosító 

takarószelepet.
8.  A takarószelep visszazárásakor kevés levegő távozhat az ágyból. Helyezze fel a kompresszorra a 

vékony szelepet és (szükség szerint) pótolja a kieresztett levegőmennyiséget. 
9. A levegő utántöltése után zárja vissza a szelepet, és nyomja bele az ágyba.
10.  Az AIR BED ezzel használatra kész.

C. Az ágy leeresztése a kompresszor segítségével
1.    Csavarja le a biztosító takarószelepet az ágy oldalán. 
2.   Illessze fel a legnagyobb méretű szelepet a pumpa levegőszívó nyílására. 
3.   Szúrja bele a kompresszor szelepét a nyílásba és kapcsolja be. Az ágy 1 perc alatt leereszthető.
4.    A leeresztett ágyat hajtogassa össze és megfelelő tároló táskában tárolja száraz, hűvös helyen. 

Óvja közvetlen napfénytől és egyéb hőforrásoktól.
D. Az ágy tisztítása
Törölje tisztára az ágy felületét szappanos vízbe mártott törlőkendővel. Hagyja teljesen megszáradni!

Kompresszor
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Fontos figyelmeztetés
1.  Az ágyat tartsa távol hőforrásoktól, tűztől.
2. A kompresszor 220-230V AC hálózati feszültséggel működik.
3.  Alkalmas felfújható ágyak, matracok, csónakok gyors és egyszerű felfújására. Nem alkalmas 

gumiabroncsok felfújására és folyamatos hosszú idejű üzemeltetésre. A maximális folyamatos 
használati idő 30 perc. Az ettől hosszabb ideig tartó folytonos működtetés következtében 
túlforrósodhat és meghibásodhat a készülék. A kompresszort gyermekektől elzárva tárolja.

4.  Üzemeltetés közben tartsa be a használati útmutatásokat.
Figyelem!

1.  A tárgyak felfújása közben mindig tartsa be az azokra vonatkozó használati útmutatásokat. Soha 
ne fújja túl keményre a tárgyakat!  Szétdurranásuk súlyos balesetekhez vezethet.

2. A bekapcsolt kompresszort soha ne hagyja felügyelet nélkül.
3. Ne használja a pumpát nedves környezetben. Védje víz és nedvesség hatásától.
4.  Ügyeljen rá, hogy apró tárgyak (homok, apró kavicsok stb.) ne kerüljenek a gép belsejébe.
5. Ne nézzen bele a kompresszor levegőkifújó nyílásába.
6. Ne nyúljon a készülék belsejébe.
7.  Védje esőtől – áramütésveszélyes lehet! A pumpát kizárólag beltéren tárolja.

Megjegyzés:  Néhány kis szelepben találhatók biztonsági zárószelepek, amelyekkel a kis fúvóka nem 
érintkezik, hogy így kinyissa ezeket. Ilyen esetekben nyissa ki ezeket a zárószelepeket a 
kis szelep összenyomásával.

FIGYELMEZTETÉS:
Az első felfújáskor az ágy anyaga alkalmazkodik a belső légnyomáshoz és enyhén kitágul. Ennek 
következtében előfordulhat, hogy az ágy az első használat után „leereszt“. Pótolja a szükséges 
mennyiségű levegőt. Hasonló jelenség léphet fel a környezeti hőmérséklet változásának következtében 
is. Az összes felfújható termék esetében a méreteket hozzávetőlegesen ± 3% eltéréssel tüntettük fel.

Környezetvédelem
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a 
javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, 
hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.

Szerviz
Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja 
ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban 
leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén 
a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik
• a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
• a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
•  külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem 

rendeltetésszerű használat stb.)
• a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítők használata során fellépő 

meghibásodásokra.
A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási
körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.
A gyártó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására a műszaki lehetőségek és a 
termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért.
Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.
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