
Dmuchany łabędź XXL 177 x 165 x 110 cm Infactory (NX8733)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu

• Nadmuchiwany łabędź

• Zestaw naprawczy

• Instrukcja obsługi

Opcjonalne akcesoria

• Pompa powietrza (np. NC-5097)

Dane produktu

Maksymalne obciążenie:  90 kg

Maksymalna liczba osób: 2 - 3 osoby (3 dzieci lub 2 osoby dorosłe)

Wymiary (zawyżone): Ok. 177 x 165 x 110 cm

Ważne informacje na temat inflacji

• Napompuj łabędzia powoli, do momentu aż prawie wszystkie zmarszczki zostaną wypchnięte z 

materiału. Należy pamiętać, że nawet po całkowitej inflacji w łabędzie wciąż występują 

zmarszczki. Nie wpuszczaj zbyt dużo powietrza, aby wygładzić zmarszczki! W przeciwnym 

razie produkt może zostać nieodwracalnie uszkodzony.

• Po całkowitym napełnieniu komory powietrzne są mocno wypełnione.

• Do pompowania zaleca się pompę nożną lub pompę powietrzną z materacem elektrycznym / 

akumulatorowym. Nie używaj sprężarki powietrza ani sprężonego powietrza! W przeciwnym 

razie produkt może zostać nieodwracalnie uszkodzony.

Ważne informacje o temperaturze powietrza

Zmiany temperatury powietrza powodują rozszerzenie lub kurczenie się powietrza w produkcie. Może 

to doprowadzić do uszkodzenia produktu! Chroń p[produkt przed bezpośrednim wpływem światła 

słonecznego. To powoduje ogrzewanie powietrza wewnątrz i rozszerzenie. W takim wypadku może 
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zaistnieć potrzeba spuszczenia powietrza. Z drugiej strony, może zajść potrzeba dopompowania trochę 

powietrza do produktu, jeśli wejdzie on w kontakt z zimną wodą lub zostanie pozostawiony na 

zewnątrz przez noc, ponieważ spowoduje to skurcz powietrza wewnątrz.

Pompowanie

1. Połóż łabędzia płasko na ziemi. Najpierw usuń wszelkie ostre przedmioty z podłogi, które mogą 

uszkodzić powierzchnię łabędzia.

2. Całkowicie otwórz wszystkie komory powietrzne.

3. Napełnij wszystkie komory pompą powietrzną. Naciśnij podstawę zaworu podczas napełniania.

4. Zamknij zawory i wepchnij je w łabędzia tak, aby nie wystawały.

Czyszczenie i przechowywanie

Po każdym użyciu należy wyjąć produkt z wody i spłukać czystą wodą. Następnie pozwól mu 

całkowicie wyschnąć. Następnie uwolnij powietrze ze wszystkich komór powietrznych i złóż je razem. 

Przechowuj produkt w chłodnym i suchym miejscu. Upewnij się, że nie jest on narażony na działanie 

promieni UV, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych światłem słonecznym.

Naprawa uszkodzeń

Drobne uszkodzenia materiału produktu można naprawić za pomocą łaty. Wykonaj następujące 

czynności:

1. Zidentyfikuj uszkodzony obszar, pompując produkt. Po znalezieniu miejsca wypuść powietrze.

2. Wyczyść miejsce i dobrze wysusz.

3. Następnie wytnij kawałek łaty wymaganego rozmiaru. Pamiętaj, aby zaokrąglić rogi, aby później się 

nie odklejały.

4. Mocno dociśnij kawałek do uszkodzonego obszaru. Nie należy pompować produktu w ciągu 

najbliższych 20 minut.

WSKAZÓWKA!

Uszkodzonego szwu nie można naprawić. W takim przypadku wymień produkt.
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Wyjaśnienia

Te uwagi dadzą ci przydatne wskazówki
dotyczące używania  produktu.

Ostrzeżenie!

Nakaz!

Zakaz!

Brak ochrony przed utonięciem.

Tylko dla osób potrafiących pływać.

Maksymalna liczba użytkowników:
2 osoby dorosłe lub 3 dzieci.

Maksymalne obciążenie: 200 funtów / 90 kg.

Bezpieczna odległość do brzegu: 2 m.
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Urządzenie zapewnia płynną stabilność /
Wszystkie łabędzie wymagają zrównoważenia

przez użytkownika.

Nie nadaje się dla dzieci w wieku 0-14 lat.

Nie używać podczas dużego wiatru na morzu

Nie używać w pobliżu prądów przybrzeżnych.

Całkowicie napełnij wszystkie komory
powietrzne. Otwórz wszystkie komory powietrzne
przed napełnieniem. Możesz nadmuchać komory

powietrzne w dowolnej kolejności. Zobacz
instrukcję napełniania dla właściwej techniki

napełniania.

Dopuszczalne ciśnienie robocze: 0,025 bara NIE
nadmuchuj nadmiernie. Zobacz instrukcję

napełniania dla właściwej techniki napełniania.

Przeczytaj tę całą instrukcję przed użyciem.

Korzystaj tylko w basenie. Nie używaj produktu
na otwartych wodach.

Nie używaj produktu na wodzie morskiej.
Używanie na falach może być niebezpieczne.
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