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LIJST MET ONDERDELEN

Omschrijving:
1. KNOP 
2. HANDGREEP
3. BATTERIJHOUDER
4. DEKSEL BATTERIJ HOUDER
5. AAN/UIT KNOP

6. MARKERING VOOR VULLEN (        )
7. MARKERING VOOR LEEGLOPEN (        )
8.  LUCHTIN/UITLAAT & DRAAIVENTIEL 
9.  VENTIELKNOP
10. LUCHTMATRAS    

 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
LEES ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN GOED DOOR 

VOORDAT U DIT PRODUCT GAAT GEBRUIKEN

INTEX® GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Ingebouwde Fast-Fill™ Elektrische Pomp

Model AP640R
6 batterijen van ("C"-cell)

INSTRUCTIES
Algemeen
• Gebruik alkaline batterijen voor maximale power. Verwijder batterijen uit een apparaat wat een lange  
 tijd niet gebruikt wordt.
• Combineer geen oude en nieuwe batterijen of mix geen Alkaline, standaard (Carbon – Zink) of   
 oplaadbare batterijen (Nickel – Cadmium) met elkaar.
• Verwijder gebruikte batterijen meteen.
• Indien defect, pomp en batterijen niet in het vuur gooien, doch op de juiste plaats inleveren. 
• Niet blootstellen aan hitte of direct zonlicht. 
• De pomp behoeft geen speciaal onderhoud. 
• Koop altijd de goede maat en soort batterij die het meest geschikt is voor het bedoelde gebruik.
•  Vervang alle batterijen in een set tegelijkertijd.
• Maak de batterij contacten en ook die van het apparaat schoon voor het installeren van de batterijen.
• Let erop dat batterijen op de juiste manier volgens de polariteit (+ en -) worden geïnstalleerd.
• Gebruik enkel mild schoonmaakmiddel om te reinigen. Gebruik geen chemicaliën.
• Gebruik voor reparaties enkel normaal zacht PVC en lijm geschikt hiervoor.

• LAAT GEEN BABY ONBEHEERD OP EEN LUCHTBED SLAPEN.
• Vul het luchtbed nooit met een brandbare stof, dit kan ontploffing veroorzaken.
• Dit is geen speelgoed. Houdt toezicht wanneer kinderen het luchtbed gebruiken.
• Houd de opbergzak uit de buurt van baby’s en kinderen; de opbergzak is geen speelgoed; als deze niet   
 wordt gebruikt, vouw de zak dan op en leg ze weg buiten bereik van kinderen.
• Loop, sta of spring niet op het luchtbed.
• Niet gebruiken op of bij het water; deze luchtmatras is geen vlot of boot. 
• Plaats het luchtbed niet in de buurt van een trap, een deur, scherpe hoeken of breekbare voorwerpen.   
 Zorg dat er voldoende ruimte rondom het bed is.
• Zorg ervoor, dat de ondergrond vlak en glad is en vrij van scherpe voorwerpen, welke het luchtbed lek   
 kunnen prikken. 
• Houd dieren uit de buurt van het luchtbed; hun scherpe nagels en tanden kunnen het luchtbed 
 beschadigen. 
• Vermijd slapen op de rand van het luchtbed; de rand geeft minder steun dan het midden van het luchtbed.
• Houdt de luchtinlaat van de pomp vrij en stop geen voorwerpen in de inlaat, waardoor de pomp verstopt   
 kan raken.
• Gebruik de elektrische pomp niet langer dan 10 minuten; laat de pomp minstens 5 minuten afkoelen,   
 alvorens weer te gebruiken.
• Dit apparaat is niet geschikt te gebruiken door personen (inclusief kinderen) welke een fysieke, motorische  
 of mentale beperking hebben of een gebrek aan ervaring en kennis met dit product, tenzij het gebruik   
 word gestuurd door een capabel toezichthouder.
• Kinderen dienen onder toezicht gehouden te worden om te voorkomen dat zij met het apparaat spelen.
• Het product mag enkel worden vertrekt onder SELV. 

VOLG DEZE RICHTLIJNEN EN ALLE INSTRUCTIES TER VOORKOMING VAN VERSTIKKING, 
BESCHADIGINGEN VAN EIGENDOMMEN, ELECTRISCHE SHOCK, BRANDWONDEN OF ANDERE 
VERWONDINGEN.

WAARSCHUWING

OPBLAZEN
1.  Trek de batterijhouder uit door de hendel vast te houden. Zie FIG (1).
2.  Druk op de knop op de batterijhouder en open het batterijdeksel. Zie FIG (2).
3. Plaats 6 stuks "C" batterijen (NIET MEEGELEVERD) overeenkomstig de tekening aan   
 de binnenkant van de batterij houder. Zie FIG (3).

4.  Sluit de batterijhouder veilig en glijd het terug in de behuizing.
5. Draai de ventielknop met de klok mee tot de pijl wijst naar het vulteken (        ). Zie FIG (4).
6. Druk de aan/uit knop naar "I" om de pomp aan te zetten. Zie FIG (5). 
7. Als de luchtmatras de gewenste hardheid heeft, druk de aan/uit knop dan naar "O" om   
 de pomp uit te zetten. Zie FIG (6).

NB: Tekening dient slechts ter verduidelijking. Kan afwijken van bijgesloten product. Niet op schaal.
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8. Ga op de matras liggen om de hardheid te   
 testen. 
9. Indien de matras te hard is, draait u de 
 ventielknop tegen de klok in tot dat er lucht   
 ontsnapt. Zie FIG (7). Draai de ventielknop weer  
 met de klok mee als de gewenste hardheid is   
 bereikt. Zie FIG (8). Indien de matras te slap is  
 kunt u de stappen #5 t/m #9 nog eens herhalen. 

Juiste inflatie van het luchtbed. 
De buitentemperatuur heeft een effect op de druk binnenin het luchtbed. Bij lage buitentemperaturen 
zal de lucht binnenin krimpen en het luchtbed zachter doen lijken, wanneer benodigd lucht 
toevoegen. Bij hoge buitentemperaturen zal de lucht binnenin uitzetten waarbij het luchtbed harder 
wordt en eventueel kan barsten, ontlucht om schade te voorkomen of het bed zachter te maken. 
Gebruik dit luchtbed NIET bij extreme temperaturen (warmte of koude). 
De lucht in het luchtbed kan uitzetten en samentrekken bij wisselende temperatuurverschillen die 
leiden tot minder druk in het luchtbed. Als dit voorkomt, pomp het luchtbed dan op tot gewenste 
hardheid. Als een lekkage voorkomt, raadpleeg dan de instructies. Reparatiesetje is bijgevoegd.
Nieuw vinyl rekt uit. Tijdens het gebruik kan het luchtbed zachter worden en kan het nodig zijn dat er 
wat lucht toegevoegd dient te worden. Dit is normaal wanneer dit gebeurt tijdens de eerste keren dat 
u het bed gebruikt.
Getoonde dimensies zijn bij benadering en zullen variëren door de temperatuur van vinyl en de 
luchttemperatuur.
In geen enkel geval zal Intex, haar agenten of werknemers aansprakelijk zijn voor schade (zoals 
gaatjes) veroorzaakt door nalatigheid, onjuist gebruik, veelvoudig gebruik of onoplettendheid.

BELANGRIJKE MEDEDELING 

OPBLAZEN (ALTERNATIEF)
1. Mocht u niet in de buurt zijn van een stopcontact is het 
 ook mogelijk met een voetpomp of electrische luchtpomp  
 uw bed op te blazen. Zie FIG (12).
2. Draai de ventielknop met de klok mee tot de pijl wijst naar  
 het vulteken  (        ).
3. Plaats het tuutje van de pomp in het draaiventiel om uw   
 bed op te blazen.

 Blaas het bed alleen op met een normale pomp/luchtdruk. Blaas niet te ver op. Enkel vullen met koude lucht.

BELANGRIJK

OPSLAG 
1. Laat de matras leeglopen volgens de instructies. 
2. Draai de ventielknop tegen de klok in totdat de pijl wijst naar het leegloopteken (        ).  
 Zie FIG (9).
3. Zorg ervoor dat de matras schoon en droog is. 
4. Vlak ligbed met slaapoppervlak naar boven en volg de opvouwstappen op de Figuren   
 (13-17). Vouw hem op en zorg ervoor dat de matras niet door scherpe voorwerpen   
 beschadigd kan raken. 

5. Draai de ventielknop met de klok mee tot de pijl weer naar het vulteken wijst. Zie 
 FIG (11).
6.  Stop de matras in de draagtas en berg hem op een koele, droge plaats op.

FIG (7) FIG (8)

LEEGLOPEN 
1. Draai de ventielknop tegen de klok in totdat de pijl wijst naar het leegloopteken (        ).  
 Zie FIG (9).

2. Druk de aan/uit knop naar "I" om de pomp aan te zetten. Zie FIG (5).
3. Als de luchtmatras helemaal leeg is, rol het bed dan op vanaf het voeteinde naar het   
 hoofdeinde waar de pomp zich bevindt. Zie FIG (10). 
4. Als alle lucht uit de luchtmatras is, druk de aan/uit knop dan naar "O" om de pomp uit te  
 zetten. Zie FIG (6).
5. Draai de ventielknop met de klok mee tot de pijl weer naar het vulteken wijst. Zie 
 FIG (11).
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