
POMPKA ELEKTRYCZNA 230V 75W

AG415B
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne:

Pompka elektryczna zasilana z gniazdka sieciowego. Przeznaczona jest do pompowania i
wypompowywania  powietrza  z  różnych  przedmiotów  np.  piłek,  materacy,  dmuchane
poduszki, pontony itp. Dzięki kompaktowej konstrukcji nie zajmuje wiele miejsca.

Cechy produktu:

• Pompka elektryczna zasilana z sieci elektrycznej (230V). 
• Solidne wykonanie sprawia, że pompka będzie dobrze służyć przez długie lata. 
• Jest mała i poręczna, a jednocześnie bardzo wydajna. 
• Przeznaczona jest do pompowania i wypompowywania powietrza z różnych 

przedmiotów np. piłek, materacy, dmuchane poduszki czy pontony. 
• Idealnie sprawdzi się na campingu oraz nad jeziorem. 
• W zestawie znajdują się 3 końcówki pompujące o różnej średnicy. 
• Po złożeniu pompka zajmuje niewiele miejsca, można ją bez problemu wozić np. 

w bagażniku samochodowym lub na łódce. 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Zasilanie: 230V (z sieci elektrycznej) 
• Moc: 75W 
• Maksymalny ciągły czas pracy: 30 minut 
• Długość przewodu zasilającego: 100 cm 
• Możliwość pompowania i wypompowywania powietrza 
• Średnica końcówek: 6 mm / 17 mm / 23 mm 
• Wymiary: 11,5 cm x 10,5 cm x 9,5 cm 
• Kolor: czarny 

2. Konfiguracja i obsługa urządzenia:

- Wypakuj urządzenie z pudełka.
- Podłącz pompkę do sieci elektrycznej 230V.
- Umieść jedną z 3 końcówek w odpowiedniej dyszy urządzenia.
A. Jeżeli chcesz coś napompować, umieść końcówkę w dyszy opisanej INFLATE.
B. Jeżeli chcesz odpompować powietrze, umieść końcówkę w dyszy opisanej DEFLATE.
-  Po  wpięciu  końcówki  do  dyszy  i  umieszczeniu  jej  w  pompowanym  /  odpompowywanym
przedmiocie, przestaw przycisk zasilający I/O w pozycję I, aby włączyć urządzenie.
- Po zakończeniu pracy, wyłącz urządzenie przestawiając przycisk zasilający I/O w pozycję O.
UWAGA:  Po  wyłączeniu  urządzenia,  upewnij  się,  że  zostało  ono  odłączone  od  sieci
elektrycznej!

3. Uwagi i środki ostrożności:

• Przechowuj urządzenie z dala od  źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń
miejscu.

• Nie używaj pompki do jednoczesnego pompowania i odpompowywania powietrza,
aby nie jej uszkodzić.

• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• UWAGA:  Zwracaj  uwagę  na  stopień  napompowania  przedmiotów,  aby  nie

doprowadzić do ich uszkodzenia / rozerwania!
• Nie  narażaj  urządzenia  na  ekstremalnie  niskie  i  wysokie  temperatury  oraz  duże

nasłonecznienie
• Nie otwieraj obudowy urządzenia – grozi to utratą gwarancji oraz prawa do rękojmi!
• Nie korzystaj z urządzenia dłużej niż 30 minut jednocześnie, może to spowodować

jego przegrzanie i uszkodzenie.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i  przez
osoby  o  obniżonych  możliwościach  fizycznych,  umysłowych  i  osoby  o  braku  doświadczenia  i
znajomości  sprzętu,  jeżeli  zapewniony  zostanie  nadzór  lub instruktaż  odnośnie  do użytkowania
sprzętu  w bezpieczny  sposób,  tak aby  związane z  tym zagrożenia  były  zrozumiałe.  Dzieci  nie
powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji
sprzętu.


