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ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Σελιδα 1

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑ 
ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ

INTEX® ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Εναωματωμενη ηλεκτρικη αντλια αεροσ Fast-Fill™

Μοντελο 620PC
220 – 240 V~  50 Hz  130 W

• ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΒΑΖΕΤΕ ΕΝΑ ΝΗΠΙΟ ΓΙΑ ΥΠΝΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑ ΑΕΡΑ.
• Μην εισάγετε ποτέ εύφλεκτες ουσίες, όπως, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΑΕΡΟΖΟΛ, στο  
 φουσκωτό στρώμα, επειδή ενέχει κίνδυνος ανάφλεξης ή έκρηξης.
• Το προϊόν δεν αποτελεί παιχνίδι. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να αφήνονται χωρίς επιτήρηση, όταν χρησιμοποιούν το 
 φουσκωτό στρώμα.
• Κρατατε την τσαντα αποθηκευσησ μακρυα απο μωρα η παιδια. Η τσαντα απο θηκευσησ δεν αποτελει παιχνιδι. Οταν  
 δεν την χρησιμοποιειτε. Την διπλωνετε και την αποθηκευετε σε μεροσ στο οποιο δεν μπορουν να εχουν προσβαση  
 τα παιδια.
• Μην στεκεστε, αναπηδατε η χρησιμοποιειτε το φουσκωτο στρωμα−κρεβατι σαν τραμπολινο.
• Μην χρησιμοποιειτε στο νερο η κοντα στο νερο. Δεν ειναι κανενος ειδους ραϕτ.
• Μην το τοποθετειτε διπλα σε σκαλεσ, πορτεσ, ακρεσ επιπεδων και υγρεσ, αιχμηρεσ η ευθραυστεσ επιφανειεσ.  
 Διατηρείτε επαρκή απόσταση μεταξύ του φουσκωτού στρώματος και άλλων αντικειμένων, προκειμένου να  
 αποφευχθεί οποιαδήποτε παγίδευση.
• Βεβαιωνετε οτι η περιοχη στην οποια θα τοποθετηθει το στρωμα−κρεβατι ειναι επιπεδη, λεια, οριζοντια και καθαρη  
 απο αιχμηρα αντικειμενα που μπορουν να τραυματισουν το φουσκωτο.
• Κρατατε τα κατοικιδια μακρυα απο το φουσκωτο στρωμα−κρεβατι. Υπαρχει πιθανοτητα να το σχισουν η να το  
 τραυματισουν με τα νυχια τουσ.
• Οταν κοιμαστε στισ ακρεσ του στρωματοσ, υπαρχει λιγοτερη σταθεροτητα. Προσπαθειτε να κοιμαστε στη μεση.
• Μην χρησιμοποιειτε την ηλεκτρικη αντλια αεροσ για περισσοτερο απο 5.5 λεπτα καθε φορα, αφηνετε να περασουν  
 30 λεπτα μεχρι να την χρησιμοποιησετε ξανα.
• Την αποσυνδεετε απο το ηλεκτρικο ρευμα.
• Μην φραζετε την διοδο του αερα η μην εισχωρειτε οποιοδηποτε αντικειμενο μεσα στα ανοιγματα.
• Εαν εχει φθαρει το καλωδιο τροφοδοσιασ, πρεπει να αντικατασταθει απο τον κατασκευαστη η απο εξουσιοδοτημενο  
 τεχνικο, ετσι ωστε να αποφευχθει οποιαδηποτε ατυχημα.
• Για να μειωσετε τον κινδυνο ηλεκτροπληξιασ, μην φερετε ποτε σε επαφη την ηλεκτρικη αντλια αεροσ με το νερο. 
 Μην την αφηνετε εκτεθειμενη στην βροχη και να την αποθηκευετε παντα σε εσωτερικο χωρο. 
• 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.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΘΥΓΗ ΑΣΘΥΞΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΘΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Σελιδα 2

ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΊΕΣ
Γενικά
• Δεν απαιτείται κάποια συντήρηση της αντλίας αέρα.
• Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε η πρίζα να είναι   
 προσβάσιμη.
• Χρησιμοποιείτε μόνο διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού για τον καθαρισμό. Μη    
 χρησιμοποιείτε καθόλου χημικές ουσίες.
• Στην περίπτωση επιδιορθώσεων, χρησιμοποιήστε κοινή κόλλα PVC και μπαλώματα.
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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

Περιγραϕη εξαρτηματων:
1. Υποδοχή USB (5 V DC/2.0 A) 
2. Νυκτερινός φωτισμός LED
3. Κουμπί φουσκώματος (       )
4. Κουμπί ξεφουσκώματος (       )

5. Κουμπί ελαφρού ξεφουσκώματος (        )
6. Κουμπί νυκτερινού φωτισμού LED (        )
7. Υποδοχή καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος
8. Καπακι Θηκηζ καλωδιου

9. Βαλβίδα 2 σε 1
10. Καλωδιο AC
11. Φουσκωτο κρεβατι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχεδια ειναι μονο για σκοπους. Ενδεχεται να μην απεικονιξουν το ακριβες 
προιον. Δεν ειναι σε ϕυσικη κλιμακα. Λόγω της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των 
προϊόντων της, η Intex διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των προδιαγραφών και της 
εμφάνισης, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε ενημερώσεις του εγχειριδίου οδηγιών, χωρίς 
προηγούμενη ενημέρωση.

Φουσκώνετε μόνο με φουσκωτήρα χαμηλής πίεσης. Μην Φουσκωνετε παραπανω απο  
 οσο χρειαζεται. Η πληρωση θα πρεπει να πραγματοποιειται μονο με κρυο αερα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Σελιδα 3

2. Συνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος στην υποδοχή της αντλίας και, στη 
 συνέχεια, συνδέστε το σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Βλεπετε σχημα (2 & 3).

3. Πιέστε το κουμπί φουσκώματος (        ) για να φουσκώσετε. Βλεπετε σχημα (4).

4. Οταν το ϕουσκωτο στρωμα γεμισει αερα στο επιπεδο που επιθυμητε, ξαναπιεζετε τον   
 διακοπτη “        ” προς την αντιθετη ϕορα για να σβησει.
 Σημειωση: Η αντλία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα, μετά από περίπου πεντέμισι λεπτά  
 λειτουργίας, εφόσον παραμείνει χωρίς επίβλεψη. 
5. Ξαπλωνετε στο στρωμα και ελεγχετε την ευσταθεια του.
6. Σε περίπτωση που η επιφάνεια ύπνου αποδειχθεί υπερβολικά σκληρή, προσαρμόστε   
 την σκληρότητα, πιέζοντας το κουμπί ελαφρού ξεφουσκώματος (         ) προκειμένου να
  απελευθερωθεί κάποια ποσότητα αέρα. Επαναλάβετε, ώσπου να επιτευχθεί η   
 επιθυμητή σκληρότητα του στρώματος. Βλεπετε σχημα (5). Αν μετα απο αυτη την 
 διαδικασια το ϕουσκωτο σας κρεβατι γινει πολυ μαλακο, επαναλαμβανετε τις κινησεις   
 που περιγραϕονται απο την παραγραϕο #3 εως την #6.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΝ ΤΠΟΠΟ ΦΟΥΣΚΩΜΑΤΟΩ
1. Όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη πρίζα, τότε μπορείτε να συνδέσετε μια συμβατική   
 ποδοκίνητη ή χειροκίνητη αντλία αέρα στη βαλβίδα 2 σε 1 για να φουσκώσετε. 
2.  Τραβήξτε το καπάκι φουσκώματος της βαλβίδας 2 σε 1 προς τα έξω και εισάγετε το   
 στόμιο της αντλίας αέρα στη βαλβίδα για να φουσκώσετε ο φουσκωτό στρώμα. Βλεπετε  
 σχημα (6).

ΣΧΗΜΑ (1)

ΣΧΗΜΑ (4)

ΣΧΗΜΑ (5)

ΣΧΗΜΑ (6)

ΦΟΥΣΚΩΜΑ
1. Ξεδιπλώστε το φουσκωτό στρώμα. Ανοιγετε το καπακι της θηκης του καλωδιου. 
 Βλεπετε σχημα (1).

ΣΧΗΜΑ (2) ΣΧΗΜΑ (3)

110 – 120 V220 – 240 V

√
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Σελιδα 4

ΞΕΦΟΥΣΚΩΜΑ 
1. Συνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος στην υποδοχή της αντλίας και, 
 στη συνέχεια, συνδέστε το σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Βλεπετε σχημα (2 & 3).
2. Πιέστε το κουμπί ξεφουσκώματος (        ) για να ξεφουσκώσετε. Βλεπετε σχημα (7).

3. Μόλις ξεφουσκώσει σχεδόν πλήρως το φουσκωτό στρώμα, ξεκινήστε το τύλιγμα από   
 το κάτω μέρος του προς τα πάνω, προς το σημείο όπου βρίσκεται η αντλία. Βλεπετε   
 σχημα (8). Πιέστε το “         ” για απενεργοποίηση, μόλις ξεφουσκώσει πλήρως το   
 φουσκωτό στρώμα. Βλεπετε σχημα (9). 
 Σημειωση: Η αντλία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα, μετά από περίπου πεντέμισι λεπτά  
 λειτουργίας, εφόσον παραμείνει χωρίς επίβλεψη. Σε περίπτωση που εξακολουθήσει να  
 υπάρχει αέρας μέσα στο στρώμα, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3.

4. Αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος από την αντλία, τοποθετήστε το   
 μέσα στη θήκη καλωδίου και κλείστε το καπάκι. 

ΣΧΗΜΑ (7)

ΣΧΗΜΑ (8) ΣΧΗΜΑ (9)

Σωστο ϕουσκωμα του στρωματος αερα.
Οι περιβαλλουσες θερμοκρασιες του αερα επηρεαζουν την εσωτερικη πιεση του στρωματος αερα. 
Σε χαμηλη περιβαλλουσα θερμοκρασια, ο αερας θα συσταλθει εντος του στρωματος αερα και το 
στρωμα αερα θα ειναι πιο απαλο: προσθεστε αερα, οπως απαιτειται. Σε υϕηλη περιβαλλουσα 
θερμοκρασια, ο αερας εντος του στρωματος αερα θα διασταλει σημαντικα και το στρωμα αερα 
θα γινει σκληρο και ενδεχεται να σκασει: αποδεσμευστε αερα προς αποϕυγη ϕθορας στο στρωμα 
αερα η για να ειναι πιο απαλο. Μην αϕηνετε το στρωμα αερα εκτεθειμενο σε ακραιες θερμοκρασιες 
(θερμες η ϕυχρες). Μην αϕηνετε το στρωμα αερα εκτεθειμενο σε ακραιες θερμοκρασιες (θερμες η 
ϕυχρες). Οι διαστασεις που δινονται ειναι κατα προσεγγιση και ενδεχεται να ποικιλουν εξαιτιας της 
θερμοκρασιας του βινυλιου και της θερμοκρασιας του αερα.
περιπτωση, να θεωρηθουν υπευθυνοι για ϕθορες (οπως τρυπες) στο στρωμα αερα, οι 
οποιες προκληθηκαν απο αμελεια, ϕυσιολογικη ϕθορα η σχισιματα, κακη χρηση η 
απρο−σεξια, η απο εξωτερικους παραγοντες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
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ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Σελιδα 5

ΣΧΗΜΑ (11) ΣΧΗΜΑ (12) ΣΧΗΜΑ (13)

ΣΧΗΜΑ (15)ΣΧΗΜΑ (14)

4. Βγαζετε το καλωδιο AC απο την πριζα και το τοπο θετειτε ξανα στη θηκη του, κλεινοντας  
 καλα το καπακι.
5. Βαλτε το ϕουσκωμενο στρωμα στη θηκη του και ϕυλαξετε το σε ξηρο και δροσερο μερ.

ΣΧΗΜΑ (10)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
1. Ξεφουσκωνετε το προιον ακολουθωντας τις οδηγιες ξεϕουσκωματος.
2. Διατηρειτε το φουσκωτο στρωμα−κρεβατι σε καθαρο και στεγνο περιβαλλον.
3. Απλωστε το κρεβατι οριζοντια με την μερια αναπαυσης να κοιταζει προς τα πανω και
 ακολουθηστε τα βηματα διπλωματος στις ϕιγουρες (11 - 15). Το διπλωνετε πολυ   
 προσεκτικα και χαλαρα, χωρις να προκυπτουν ζαρες. Αποϕευγετε να το δενετε σϕιχτα,
 ετσι ωστε να το προστατευετε απο τυχον ϕθορες.

ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED
1. Πιέστε το κουμπί        μια φορά, για να ανάψετε τη διεπαφή του πίνακα ελέγχου της αντλίας. 
2. Πιέστε το κουμπί         δυο φορές για να ανάψετε επίσης το νυκτερινό φωτισμό LED.
3.  Πιέστε 3 φορές για να σβήσετε όλα τα φώτα.

ΥΠΟΔΟΧΗ USB
Τάση εξόδου: 5 V DC / 2.0 A
Κατάλληλη για φόρτιση έξυπνων κινητών τηλεφώνων, ταμπλετών και φορητών συσκευών ήχου.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΞΕΦΟΥΣΚΩΜΑΤΟΣ
1. Σε περίπτωση που δε διατίθεται ηλεκτρικό ρεύμα, ανοίξτε τη θήκη καλωδίου και   
 ξεβιδώστε το καπάκι της βαλβίδας εξάτμισης για να απελευθερωθεί ο αέρας.   
 Βλεπετε σχημα (10). Ξεκινήστε το τύλιγμα του φουσκωτού στρώματος από την   
 πλευρά των ποδιών προς την πλευρά του κεφαλιού, όπου βρίσκεται η αντλία,   
 προκειμένου να αφαιρεθεί όλος ο αέρας. Ξανακλείστε το καπάκι της βαλβίδας   
 εξάτμισης.
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