
(203)  AP620-III  ELECTRIC PUMP  GREEK  4.875” X 7.25”  07/16/2018 (203)  AP620-III  ELECTRIC PUMP  GREEK  4.875” X 7.25”  07/16/2018

203

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Σελιδα 2

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΥΣΚΩΣΕΤΕ
1. Συνδέστε το ακροφύσιο στο σύνδεσμο φουσκώματος, εάν απαιτηθεί, και κρατήστε την αντλία κόντρα στη βαλβίδα   
 φουσκώματος ή στο αντικείμενο που πρόκειται να φουσκωθεί. Βλ. Σχήμα [1].
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση μεγάλων αντικειμένων, όπως, φουσκωτών βαρκών ή μεγάλων στρωμάτων θαλάσσης, η   
 βαλβίδα μπορεί να συνδεθεί απευθείας στις βαλβίδες φουσκώματος, παρέχοντας μικρότερους χρόνους φουσκώματος.  
 Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο ακροφύσιο για τις μικρές βαλβίδες φουσκώματος, για παράδειγμα, όταν φουσκώνετε 
 μικρά στρώματα θαλάσσης. 
2. Συνδεετε το καλωδιο AC σε μια πριζα ηλεκτρικου ρευματος. Βλ. Σχήμα [2].
3. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: Πιέστε «Ι», ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: Πιέστε «0». Βλ. Σχήμα [3].

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΦΟΥΣΚΩΣΕΤΕ
1. Συνδέστε το ακροφύσιο στο σύνδεσμο ξεφουσκώματος, εάν απαιτηθεί, και κρατήστε την αντλία κόντρα στη βαλβίδα   
 φουσκώματος ή στο αντικείμενο που πρόκειται να ξεφουσκωθεί. Βλ. Σχήμα [4].
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση μεγάλων αντικειμένων, όπως, φουσκωτών βαρκών ή μεγάλων στρωμάτων θαλάσσης, η   
 βαλβίδα μπορεί να συνδεθεί απευθείας στις βαλβίδες φουσκώματος, παρέχοντας μικρότερους χρόνους φουσκώματος.  
 Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο ακροφύσιο για τις μικρές βαλβίδες φουσκώματος, για παράδειγμα, όταν φουσκώνετε   
 μικρά στρώματα θαλάσσης.
2. Συνδεετε το καλωδιο AC σε μια πριζα ηλεκτρικου ρευματος. Βλ. Σχήμα [2].
3. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: Πιέστε «Ι», ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: Πιέστε «0». Βλ. Σχήμα [3]. 

ΣΧ [1]: ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

ΣΧ [3]: ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΣΧ [2]

220-240V 110-120V

ΣΧ [2] 

220-240V 110-120V

Για να αποτραπεί κίνδυνος λόγω ακούσιας επαναφοράς του θερμικού 
διακόπτη, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται από εξωτερική 
διακοπτική διάταξη, όπως χρονοδιακόπτη, ούτε και να συνδεθεί σε κύκλωμα 
που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται περιοδικά από το δίκτυο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ INTEX®
Ηλεκτρική Αντλία Αέρα Quick-Fill™

Μοντελο AP640; 220 – 240 Volt ~ 50 Hz; 100 W 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ:
1. ΑΝΤΛΙΑ
2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
 ΦΟΥΣΚΩΜΑΤΟΣ
3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
 ΞΕΦΟΥΣΚΩΜΑΤΟΣ
4. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
5. ΚΑΛΩΔΙΟ AC
6. ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ
7. ΟΠΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ
Γενικά
• Όταν η αντλία και τα ακροφύσια δε χρησιμοποιούνται, φυλάσσετέ τα στη συσκευασία.
• Δεν απαιτείται κάποια συντήρηση της αντλίας αέρα.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

• Προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες.
• Να μην ρίπτεται σε νερό και να μην εκτίθεται σε βροχή ή νερό.
• Μην κατευθύνετε το ρεύμα αέρα στο πρόσωπο ή το σώμα.
• Να μην τίθεται σε λειτουργία για περισσότερο από 10 λεπτά τη φορά. Αποσυνδέστε το μηχάνημα και αφήστε το να κρυώσει για   
 τουλάχιστον 10 λεπτά.
• Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πρίζα, όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
• Μην φράσσετε τις οπές αερισμού ή τις πηγές ελεύθερης πρόσβασης.
• Μην εισάγετε αντικείμενα στο σύνδεσμο φουσκώματος ή ξεφουσκώματος.
• Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Εάν το καλώδιο καταστραφεί, η συσκευή θα πρέπει να πεταχτεί.
• Για ελαχιστοποίηση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε το μηχάνημα σε βροχή. Να αποθηκεύεται σε εσωτερικούς χώρους.
• Αυτό το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές,   
 αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση της  
 συσκευής και βρίσκονται υπό επίβλεψη ή καθοδήγηση και να κατανοούν τις κινδύνους που συνεπάγεται.
• Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με το μηχάνημα. Ο καθαρισμός και η συντήρησης του μηχανήματος δεν επιτρέπονται στα   
 παιδιά, χωρίς επίβλεψη.
ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχεδια ειναι μονο για σκοπους. Ενδεχεται να μην απεικονιξουν το ακριβες προιον. Δεν ειναι σε 
ϕυσικη κλιμακα.
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ΣΧ [3]: 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΣΧ [4]: ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ
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