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Nazwa produktu

Określenie produktu
Nr części

Zastosowanie
Wymiary

GAPFILL
Nadmuchiwane rozszerzenie tylnego siedzenia
Pojedynczo: 50889000, Podwójnie: 50888000
Nadmuchanie w celu wypełnienia przestrzeni na stopy przed tylnym siedzeniem 
Pojedynczo (wys. x szer. x głęb.) 350 x 250 x 600 mm
Podwójnie (wys. x szer. x głęb.) 350 x 250 x 1240 mm

Prosimy dokładnie przeczytać instrukcję i przechowywać ją bezpiecznie w domu.
Przed każdym użyciem zwracać uwagę na to, by krata była prawidłowo zamontowana!

kleinmetall GmbH
Hainstraße 52

63526 Erlensee
Telefon 06183.91120-0

Fax 06183.72152
E-Mail info@kleinmetall.de

www.kleinmetall.de

NADMUCHIWANIE PRZEDMIOTÓW
1.  Wtyczkę włożyć do gniazda zapalniczki z prądem stałym wynoszącym 12 Volt.
2.  Przyłożyć otwór przedmiotu do zaworu do pompowania, a przełącznik ustawić w 

pozycji „włącz“, naciskając go do przodu, a do wyłączenia na „wyłącz“, naciskając do 
tyłu. Uwaga: W przypadku większych przedmiotów takich, jak np. łodzie pontonowe 
lub materace nadmuchiwane, pompka pasuje bezpośrednio do zaworu, w ten 
sposób szybciej napompowując te przedmioty. W przypadku mniejszych zaworów, 
np. w przypadku małych materaców nadmuchiwanych, prosimy zastosować 
odpowiedni adapter.

SPUSZCZANIE POWIETRZA 
1.  Otworzyć zawór przedmiotu, z którego ma zostać spuszczone powietrze.
2.  W razie potrzeby użyć adaptera do spuszczanie powietrza, wkładając go do zaworu.
3.  Przełącznik pompki ustawić w pozycji „włącz“, naciskając włącznik do przodu, a do 

wyłączenia na „wyłącz“, naciskając do tyłu.

Uwaga: W przypadku małych zaworów może być konieczne ściśnięcie zaworu palcami, 
aby otworzyć klapę wewnątrz zaworu celem spuszczenia powietrza.

PROSIMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ: GAPFILL jest wyposażone w zawory bezpieczeństwa.  
W celu napełnienia i opróżnienia zawór musi zostać ściśnięty palcami. 

DYREKTYWA WEEE 
1.  Urządzeń elektrycznych nie usuwać z odpadami z gospodarstwa domowego, w tym 

celu korzystać z komunalnych miejsc przyjmowania i utylizacji odpadów.
2.  Informacji odnośnie do miejsc przyjmowania i utylizacji odpadów zasięgnąć w 

lokalnej administracji.
3.  W przypadku niekontrolowanego usuwania urządzeń elektrycznych w trakcie ich 

rozpadu do wód gruntowych, a tym samym do łańcucha pokarmowego, mogą 
dostać się niebezpieczne substancje lub dojść może do zatrucia flory i fauny na 
wiele lat.

4.  W przypadku wymiany urządzenia na nowe sprzedawca jest prawnie zobowiązany 
do bezpłatnego przyjęcia starego urządzenia celem jego utylizacji.

POMPKA ELEKTRYCZNA (POMPKA NA PRĄD STAŁY)
1.  Zaopatrzenie w energię elektryczną musi wynosić 12 Volt prądu stałego.
2. Dany produkt jest wielkopojemnościową pompką niskociśnieniową. Jest ona 

przewidziana do nadmuchiwania takich produktów jak łodzie pontonowe, 
materace nadmuchiwane etc.

3. Nie nadaje się ona do pracy w trybie ciągłym lub do napompowywania opon. 
Przeciążenie może doprowadzić do przegrzania pompki.

4.  Pompka nie powinna pracować dłuższej niż maks. 20 minut bez przerwy. Przed 
ponownym uruchomieniem pompka musi się 10 minut wychładzać.

5.  Pompkę podłączać tylko do zapalniczki takiej jak np. w samochodzie, w łodzi 
sportowej itp.

6.  Poziom ciśnienia akustycznego wynosi 80dB(A).

OSTRZEŻENIA
1.  Prosimy dokładnie przestrzegać wskazówek umieszczonych na nadmuchiwanych 

przedmiotach. Nie przekraczać zalecanego ciśnienia. Pękające przedmioty mogą 
spowodować ciężkie obrażenia.

2.  W trakcie używania prosimy nie pozostawiać pompki bez nadzoru.
3.  Nie uruchamiać w mokrym stanie lub wilgotnym otoczeniu.
4.  Prosimy zwracać uwagę na to, by w trakcie napełniania powietrzem do zaworów 

nie dostał się piasek, kamyczki lub tym podobne rzeczy.
5.  W trakcie pompowania powietrza nie patrzeć na zawór i nie trzymać go w 

kierunku oczu.
6.  Prosimy nie wkładać ani rąk, ani palców do otworu wpuszczania lub 

wypuszczania powietrza.
7.  OSTROŻNIE – Aby nie doznać porażenia prądem urządzenia nie wolno używać w 

deszczu, ani też pozostawiać go na deszczu. Przechowywać w pomieszczeniach.
8.  Przewodu przyłączeniowego tego urządzenia nie można wymieniać. W przypadku 

uszkodzenia przewodu urządzenie należy zezłomować.
9.  Powyższe urządzenie nie jest przewidziane do używania przez osoby (łącznie 

z dziećmi) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub 
psychicznymi względnie przez osoby z brakiem doświadczenia oraz/lub brakiem 
odpowiedniej wiedzy, chyba, że osoby te będą nadzorowane przez osobę 
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub zostały przez tę osobę poinstruowane, 
w jaki sposób należy używać tego urządzenia.

10. Dzieci powinny być nadzorowane, aby zapewnić, by nie bawiły się danym 
urządzeniem.

11. Pompkę prosimy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

GAPFILL jest wyposażone w zawory bezpieczeństwa. Przy pompowaniu i spuszczaniu 
powietrza konieczne jest równoczesne ściskanie zaworu bezpieczeństwa w króćcu przy 
poduszce (patrz opakowanie).

Gdy zachodzi możliwość napompowania poduszki przy pomocy kompresora (np. na 
stacji benzynowej), to trzeba zwracać uwagę na to, że poduszkę można napompowywać 
tylko używając bardzo niskiego ciśnienia (maks. 0,5 Bar). W przeciwnym wypadku 
istnieje duże niebezpieczeństwo zniszczenia poduszki.

Aby opróżnić GAPFILL do zaworu bezpieczeństwa można włożyć np. wkład do 
długopisu. W takim wypadku ściskanie króćca staje się zbędne.

Wahania temperatury mają bezpośredni wpływ na stabilność GAPFILL-u. Przy mocnym 
spadku temperatury pokojowej ciśnienie w GAPFILL-u wyraźnie spada. Przy wzroście 
temperatury powietrze się rozszerza, a GAPFILL staje się mocno nadmuchany.

PROSIMY PRZESTRZEGAĆ
Wszystkie drobne części trzymać z dala od dzieci! Dla ochrony przed ostrymi pazurami 
psa lub kanciastymi ładunkami GAPFILL powinno się chronić za pomocą koca.

Nie możemy wymienić rozerwanych, a przez to nieszczelnych rozszerzeń siedzenia 
GAPFILL. 

Ausgabe: dö. APR18

DYSZA ADAPTER

PRZEWÓD ELASTYCZNY

DYSZE ADAPTERY

WTYCZKA DO ZAPALNICZKI 
SAMOCHODOWEJ

POMPKA (MODEL : HB-124AC)

OTWÓR DO 

POMPOWANIA

TYLKO PRZY PODWÓJNYM GAPFILL 50888000

TYLKO PRZY POJEDYNCZYM GAPFILL 50889000

POMPKA DWUSUWOWA

POMPKA ELEKTRYCZNA (POMPKA NA PRĄD STAŁY)


