
KASUTUSJUHEND
Patareitoitel töötav pump

Quick-Fill™

  HOIATUS

• Seade on mõeldud kasutamiseks ainult täiskasvanutele.
• Ärge pillake seadet vette ega jätke seda sademete kätte ning vältige seadme kokkupuudet veega.
• Ärge suunake õhuvoolu inimese näo ega keha suunas.
• Ärge katke seadme õhuavasid kinni ega võtke seadet koost lahti.
• Ärge lükake kõrvalisi esemeid seadme täite- ega tühjendusavasse.

JÄRGIGE NEID NÕUDEID JA KÕIKI JUHENDIS TOODUD JUHISEID, ET VÄLTIDA MATERIAALSETE 
KAHJUDE TEKET, ELEKTRILÖÖKI, PÕLETUSI VÕI TEISI VIGASTUSI.
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JUHISED

PATAREIDE PAIGALDAMINE JA VAHETAMINE
1. Avage patareipesa kaas. Vaadake joonist 1.
2. Sisestage patareipessa neli D-leelispatareid (EI OLE SEADMEGA KAASAS) vastavalt patareipesas 

olevale polaarsusmärgistusele. Vaadake joonist 2.
3. Pange patareipesa kaas tagasi oma kohale. Vaadake joonist 3.

TÄISPUMPAMINE
1. Kinnitage täiteliidesesse sobiv otsak ja hoidke pumpa täispumbatava eseme täiteventiili vastas. 

Vaadake joonist 4.
 PANGE TÄHELE: suure eseme, nt kummipaadi või suure õhkmadratsi täispumpamise kiirendamiseks 

saab pumba täispumbatava eseme täiteventiiliga ühendada otse, ilma otsakuta. Väikese täiteventiili 
puhul, nt väikesel madratsil, kasutage sobivat otsakut.

2. PUMBA SISSELÜLITAMISEKS vajutage „l”; PUMBA VÄLJALÜLITAMISEKS vajutage „O”. 
Vaadake joonist 5.

 JOONIS 4: OTSAKU KINNITAMINE JOONIS 5: LÜLITI

TÜHJAKSPUMPAMINE
1. Kinnitage tühjendusliidesesse sobiv otsak ja hoidke pumpa tühjendatava eseme ventiili vastas. 

Vaadake joonist 6.
 PANGE TÄHELE: suure eseme, nt kummipaadi või suure õhkmadratsi tühjakspumpamise kiirendami-

seks saab pumba täispumbatava eseme täiteventiiliga ühendada otse, ilma otsakuta. Väikese täiteventiili 
puhul, nt väikesel madratsil, kasutage sobivat otsakut.

2. PUMBA SISSELÜLITAMISEKS vajutage „l”; PUMBA VÄLJALÜLITAMISEKS vajutage „O”. 
Vaadake joonist 5.

 JOONIS 6: OTSAKU KINNITAMINE JOONIS 5: LÜLITI

HOIDKE KASUTUSJUHEND ALLES.

JOONIS 1

JOONIS 2

JOONIS 3
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KOLM ÜHES VENTIILI KASUTUSJUHEND

Täitekork (lisatarvik)
Kiirtäitekorgi O-rõngas
Kiirtühjenduskorgi O-rõngas

Kummitihend

Kiirtäitekork

Kiirtühjenduskork

TÄISPUMPAMINE 
KIIRTÄITEVENTIILIGA
1. Veenduge, et kiirtühjenduskork ja 

täitekork (lisatarvik) on tihedalt 
kinni.

2. Pöörake kiirtäitekorki kuni takistu-
seni vastupäeva. Vaadake joonist 
1-a.

3. Tõmmake kiirtäitekork lahti. 
Vaadake joonist 1-b.

4. Lükake pumba täiteliides kiirtäite-
ventiili sisse. Vaadake joonist 2.

5. Laske esemel õhuga täituda kuni 
80% ulatuses. 
PANGE TÄHELE: lõhkemise välti-
miseks ärge täitke eset liigselt ega 
kasutage suruõhukompressorit.

6. Seadke kiirtäitekorgi kaks -
tähist kiirtühjenduskorgi mõlemal 
küljel olevate nooltega kohakuti ja 
lükake kork sisse. Vaadake joonist 
3-a.

7. Kiirtäitekorgi sulgemiseks keerake 
seda päripäeva kuni takistuseni. 
Vaadake joonist 3-b.
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TÄISPUMPAMINE 
TÄITEVENTIILIGA 
(LISATARVIK)
8. Veenduge, et kiirtühjenduskork ja 

kiirtäitekork on tihedalt kinni.
9. Avage keelekesest tõmmates täite-

kork (lisatarvik). Vaadake joonist 4.

10. Lükake pumba otsak täiteventiili 
sisse. Vaadake joonist 5.

11. Laske esemel õhuga täituda kuni 
80% ulatuses. 
PANGE TÄHELE: lõhkemise välti-
miseks ärge täitke eset liigselt ega 
kasutage suruõhukompressorit.

12. Pärast täitmist sulgege täitekork 
(lisatarvik) tihedalt. 
Vaadake joonist 6.

REGULEERIMINE
13. Kui täispumbatud ese on liiga täis, 

avage kiirtäitekork ja korrake 
etappe 2 ja 3.

14. Laske väike kogus õhku välja, 
vajutades ühele kiirtäiteventiili 
kolmest väljaulatuvast eendist. 
PANGE TÄHELE: ärge vajutage 
ega tõmmake ära musta 
kummitihendit. Vaadake joonist 7.

15. Kui ese on sobiva täitumusega, 
asetage kiirtäitekork tagasi oma 
kohale. Vaadake joonist 3.


