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AIR BED MULTI 5 in 1 
Lietošanas instrukcija 

Paldies, ka iegādājāties šo produktu. 

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.  

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo 

instrukciju. 

Komplektā ietilpst: 

- Piepūšamās gulta AIR BED MULTI 5 in 1 

- Elektriskās inflācijas un izplūdes sūknis  

- 3 uzgaļi ar kompresoru (universāls izmērs) 

- Pārvadāšanas soma 

Gultas piepūšana: 

1. Piepūst AIR BED MULTI 5 in 1 uz līdzenas virsmas (grīdas). Pārliecināties 

ka zem gultas, nav asu priekšmetu, kas varētu bojāt vai pat caurdurt. 

2. Pievienojiet sūkni rozetē. Sūknim ir jābūt izslēgtam - slēdzis pozīcijā IZSLĒGTS 

(OFF). 

3.Uzlieciet izvēlēto uzgali uz kompresora. 

4. Noskrūvēt hermētisko vāciņu no gultas sāna. Uzmanīgi ievietojiet sūkņa uzgali 

vārstā. 

5. Ieslēdziet sūkni un uzpūtiet gultu. 

6. Izslēdziet sūkni, gaisa vārstu ātri noslēdziet ar aizbāzni un nostipriniet skrūvējamo 

vāciņu. 

7.Kad nostiprināsiet vāciņu iespējama neliela gaisa noplūde. Pievienojiet sūknim 

šauru uzgali (ja nepieciešams) uzpūst mazo inflācijas vārsts. 

8. Kad gulta piepūsta aizveriet ventili un iespiediet to gultā. 

9. AIR BED MULTI 5in 1 ir gatava lietošanai. 

Gultas deflācija: 

1. Atskrūvējiet vāciņu no lielās vārsts, deflācijas veikšanai. 

2. Salokiet gultu, ielieciet pārvadājumu somā un uzglabājiet vēsā, sausā 

vietā. Sargāt no tiešas saules gaismas un siltuma. 

Gultas kopšana: 

Gultas virsmu mazgāt ar lupatiņu un ziepjūdeni. Ļaut kārtīgi nožūt. 

Kompresors: 
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3 dažādu izmēru uzgaļi 

Inflācijas caurums 

Deflācijas 

caurums 

Noņemams 

rokturis 
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Svarīga informācija: 

1. Kompresors darbojas ar spriegumu 220-230V AC. 

2. Šis kompresors ir zema spiediena kompresors. Tas ir izstrādāts, lai uzpūst laivas, 

piepūšamās gultas, utt. Tas nav paredzēts riepu piepūšanai un pastāvīgai lietošanai. 

Maksimālais nepārtrauktas darbības laiks ir 30 minūtes. Ilgāk darbināts kompresors 

var pārkarst un izraisīt bojājumus. Uzglabāt kompresoru bērniem  nepieejamās vietās. 

Uzmanību!  

1. Paturiet lietošanas instrukciju visām ierīcēm, kā arī jūsu kompresoram. Nekad 

nedāviniet ierīces bez instrukcijas! Saplīsušas ierīces var izraisīt nopietnus 

savainojumus. 

2. Neatstājiet kompresoru ieslēgtu bez uzraudzības. 

3. Nelietojiet kompresoru mitrumā. Lai izvairītos no ierīces saskares ar ūdeni. 

4. Izvairieties no nelielu objektu iesūkšanas (smilts, mazi akmeņi, u.tml.), 

kompresorā. 

5. Nekad neskatieties tieši izpūšanas kompresora caurumā. 

6. Nemēģiniet sasniegt ierīces iekšpusi. 

Aizsargājiet ierīci no lietus - pastāv elektriskā trieciena bīstamība! Glabājiet ierīci 

telpās. 

Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas 

rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana 

utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga 

iemesla rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas. 

 

Apkārtējās vides aizsardzība 

 Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci 

nedrīkst nodot parastos 

sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un 

elektronisko iekārtu 

savākšanas vietā. 

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu 

līdzcilvēku 

veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide 

un cilvēku veselība. 

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, 

no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties. 

 

Importēts no Čehijas republikas 


