
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Baterijomis veikianti pompa

Quick-Fill™

  DĖMESIO!

• Prietaisas skirtas naudoti tik suaugusiems.
• Stenkitės ant prietaiso neužpilti vandens ir nepalikite jo lietuje.
• Nenukreipkite oro srovės į žmones.
• Neuždenkite prietaiso ventiliacijos angų ir neardykite prietaiso.
• Į prietaiso oro įpūtimo ir išleidimo angas nekiškite pašalinių daiktų.
KAD IŠVENGTUMĖTE MATERIALINĖS ŽALOS, ELEKTROS SMŪGIO, NUDEGIMŲ ARBA KITŲ 
SUŽEIDIMŲ, VYKDYKITE ŠIUOS REIKALAVIMUS IR VISUS INSTRUKCIJOJE ESANČIUS 
NURODYMUS.
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NURODYMAI

BATERIJŲ ĮDĖJIMAS IR IŠĖMIMAS
1. Atidarykite baterijų lizdo dangtelį. Žiūrėkite 1 piešinį.
2. Į baterijų lizdą įdėkite keturias D šarmines baterijas (ĮSIGYJAMOS ATSKIRAI). Atsižvelkite į baterijų 

skyrelyje nurodytą poliariškumą. Žiūrėkite 2 piešinį.
3. Uždėkite baterijų lizdo dangtelį. Žiūrėkite 3 piešinį.

PRIPŪTIMAS
1. Į pripūtimo angą įkiškite tinkamą antgalį ir pridėkite pompą prie daikto, kurį norite pripūsti, ventilio. 

Žiūrėkite 4 piešinį.
 DĖMESIO: jeigu norite greičiau pripūsti, pompą be antgalio prijunkite tiesiai prie didelio daikto 

(pavyz džiui, prie guminės valties arba didelio oro čiužinio) ventilio. Norėdami pripūsti nedidelį daiktą 
(pavyz džiui, nedidelį čiužinį), naudokite tinkamą antgalį

2. ĮJUNKITE POMPĄ – paspauskite „l”; IŠJUNKITE POMPĄ – paspauskite „O”. Žiūrėkite 5 piešinį.

 4 PIEŠINYS: ANTGALIO PRITVIRTINIMAS 5 PIEŠINYS: JUNGIKLIS

ORO IŠLEIDIMAS
1. Į oro išleidimo angą įkiškite tinkamą antgalį ir pridėkite pompą prie daikto, iš kurio norite išpūsti orą, 

ventilio. Žiūrėkite 6 piešinį.
 DĖMESIO: jeigu norite greičiau išleisti orą, pompą be antgalio prijunkite tiesiai prie didelio daikto 

(pavyzdžiui, prie guminės valties arba didelio oro čiužinio) ventilio. Norėdami išleisti orą iš nedidelio 
daikto (pavyzdžiui, nedidelio čiužinio), naudokite tinkamą antgalį

2. ĮJUNKITE POMPĄ – paspauskite „l”; IŠJUNKITE POMPĄ – paspauskite „O”. Žiūrėkite 5 piešinį.

 6 PIEŠINYS: ANTGALIO PRITVIRTINIMAS 5 PIEŠINYS: JUNGIKLIS

IŠSAUGOKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ.

1 PIEŠINYS 

2 PIEŠINYS 

3 PIEŠINYS 
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VENTILIO NAUDOJIMO NURODYMAI

Kamštis (įsigyjamas atskirai)
Greito pripūtimo kamštelio O formos žiedas
Greito išleidimo kamštelio O formos žiedas

Guminis tarpiklis

Greito pripūtimo kamštelis

Greito išleidimo 
kamštelis

PRIPŪTIMAS
1. Patikrinkite, ar greito išleidimo 

kamštelis ir papildomas kamštelis 
(įsigyjamas atskirai) yra gerai 
uždaryti.

2. Greito pripūtimo kamštelį sukite 
prieš laikrodžio rodyklę iki pasi-
priešinimo. Žiūrėkite 1a piešinį.

3. Atidarykite greito pripūtimo kamš-
telį. Žiūrėkite 1b piešinį.

4. Pompos pripūtimo jungtį įstumkite 
į greito pripūtimo ventilį. Žiūrėkite 
2 piešinį.

5. Palaukite, kol daiktas prisipildys 
oru (maždaug 80 %). 
DĖMESIO: kad daiktas nesprogtų, 
jo per daug nepripūskite ir nenau-
dokite oro kompresoriaus.

6. Sulygiuokite ant kamštelio 
esančius du - ženklus su ant 
greito išleidimo kamštelio abiejuo-
se šonuose esančiomis rodyklėmis 
ir įstumkite kamštelį į vidų. 
Žiūrėkite 3 a piešinį.

7. Norėdami uždaryti greito pripūtimo 
kamštelį, užsukite pagal laikrodžio 
rodyklę iki pasipriešinimo. 
Žiūrėkite 3 b piešinį. 
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PRIPŪTIMAS VENTILIU 
(ĮSIGYJAMAS ATSKIRAI)
8. Patikrinkite, ar greito išleidimo 

kamštelis ir greito pripūtimo dang-
telis yra gerai uždaryti.

9. Patraukite už liežuvėlio ir atidary-
kite pripūtimo kamštelį (įsigyjamas 
atskirai). Žiūrėkite 4 piešinį.

10. Pompos antgalį įstumkite į pripūti-
mo ventilį. Žiūrėkite 5 piešinį.

11. Palaukite, kol daiktas prisipildys 
oru (maždaug 80 %). 
DĖMESIO: kad daiktas nesprogtų, 
jo per daug nepripūskite ir nenaudo-
kite oro kompresoriaus.

12. Baigę pūsti, gerai uždarykite pripū-
timo kamštelį (įsigyjamas atskirai). 
Žiūrėkite 6 piešinį.

REGULIAVIMAS
13. Jeigu daiktas pripūstas per daug, 

atidarykite greito pripūtimo kamštelį 
ir pakartokite 2 ir 3 etapuose nuro-
dytus veiksmus.

14. Paspauskite vieną iš trijų ant greito 
pripūtimo ventilio esančių iškyšų ir 
išleiskite šiek tiek oro. 
DĖMESIO: nespauskite ir netrau-
kite juodo tarpiklio. Žiūrėkite 7 pie-
šinį.

15. Kai daiktas yra pakankamai pripūs-
tas, greito pripūtimo kamšelį įstaty-
kite į savo vietą. Žiūrėkite 3 piešinį.


