
SAMONAPIHLJIVA BLAZINA 185 X 60 X 3 cm 

ES39301X (ES39301, ES39302, ES39303) 

 

 

LASTNOSTI: 

 Dimenzije: 185 x 60 x 3 cm, 

 Samonapihljiva 

 Zgornja površina: poliestrska tkanina 

 Teža: 1,15 kg 

 primerna za kampiranje in pohodništvo 

 

 

SPLOŠNA NAVODILA 

Pred prvo uporabo se seznanite z izdelkom. V ta namen pozorno preberite naslednja navodila 

za uporabo in varnostne napotke. Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano in samo za 

navedena področja uporabe. To navodilo hranite na varnem mestu. V primeru izročitve izdelka 

tretjim, jim predajte tudi vso dokumentacijo. 

 

Predvidena uporaba 

Ta izdelek je bil razvit za zasebno uporabo za eno osebo z največjo težo 110 kg in ga lahko 

uporabljate pri kampiranju in pohodništvu na tleh ali kot posteljo za goste. Ta izdelek ni 

predviden za profesionalno uporabo. 

 

VARNOSTNI NAPOTKI 

POZOR!  

SMRTNA NEVARNOST IN NEVARNOST NESREČE ZA DOJENČKE IN OTROKE! 

Otrok nikoli ne puščajte brez nadzora z embalažo in izdelkom. Obstaja nevarnost zadušitve 

zaradi embalažnega materiala in življenjska nevarnost zaradi zadavitve. Otroci pogosto 

podcenjujejo nevarnosti. Otrok nikoli ne spuščajte v bližino izdelka. Izdelek ni igrača. 



POZOR! NEVARNOST POŠKODBE! Prepričajte se, da so vsi deli nepoškodovani. 

Poškodovani deli lahko vplivajo na varnost in funkcionalnost. 

POZOR! NEVARNOST POŠKODBE! Izdelka nikoli ne uporabljajte kot plavalno pomoč. 

 

 

POZOR! NEVARNOST ZASTRUPITVE IN 

NEVARNOST MATERIALNE ŠKODE!  

• V bližini izdelka ne prižigajte ognja in ga ne približujte virom toplote. 

• Pri uporabi naj bodo tla ravna in brez ostrih in / ali koničastih predmetov. Sicer se izdelek 

lahko poškoduje. 

• Izdelek uporabljajte samo za predviden namen. 

• Upoštevajte maksimalno obremenitev. Prekoračitev maksimalne obremenitve lahko povzroči 

poškodbo izdelka in vpliva na njegovo funkcijo. 

• Če iz izdelka uhaja zrak, ga ne uporabljajte. 

• Izdelka ni dovoljeno uporabljati v vodi ali za plavanje! Za izdelek ni mogoče zagotoviti, da 

lahko ostane na vodni gladini, in ni primeren kot plavalni pripomoček. Slana in klorirana voda 

lahko poškoduje površino izdelka. 

 

Polnjenje z zrakom 

1. Vzemite izdelek iz embalaže. 

2. Razprostrite izdelek na tleh in odprite pokrovček ventila, tako da ga zavrtite v nasprotni smeri 

urnega kazalca. Izdelek se samodejno napolni z zrakom. 

Pomembno! Pokrovčka ventila ne smete sneti! 

3. Ko je v izdelku dovolj zraka, zavrtite pokrovček ventila v smeri urnega kazalca. 

Nasvet: Da se lahko polnilo nekoliko raztegne, izdelek pred prvo uporabo za kratek čas 

napihujte. Samodejno polnjenje z zrakom lahko traja dlje, če je bil izdelek pred tem dlje časa 

shranjen v zvitem stanju. Trdoto izdelka lahko povečate z dodatnim napihovanjem. 

Izpust zraka 

1. Odprite pokrovček ventila, tako da ga zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca. 

2. Iztisnite zrak iz izdelka, tako da izdelek stisnete in zvijete skupaj. 

Pomembno: Izdelek začnite zvijati na drugi strani v smeri proti ventilu. 

3. Zaprite pokrovček ventila, tako da ga zavrtite v smeri urnega kazalca. 



Nega in čiščenje 

 

• Izdelek vedno hranite v čistem stanju na čistem in suhem mestu. 

• Izdelek vedno zvijajte, ko je suh, ventil pa naj bo med shranjevanjem vedno zaprt. 

• Izdelek čistite le z vodo ali milnico in nikakor ne uporabljajte agresivnih čistil. 

• Izdelek ni primeren za pranje v pralnem stroju. 

 

Napotki za odlaganje v smeti 

Izdelek in embalažne materiale zavrzite v skladu z aktualnimi lokalnimi predpisi. Embalažni 

materiali, npr. folijske vrečke, ne sodijo v roke otrok. Embalažni material shranite otrokom 

nedosegljivo. 

 

Izdelke in embalažo odstranite okolju prijazno. 

 

Koda za recikliranje označuje različne materiale za vračanje v reciklirni krog. 

Vsebuje simbol za recikliranje, ki označuje reciklirni krog, in številko, ki označuje 

material. 
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