
ENOJNA NAPIHLJIVA POSTELJA 1,91m x 97cm x 38cm Z 

VGRAJENO TLAČILKO NA BATERIJE 

SP67572 

 

 

LASTNOSTI: 

 Velikost:1,91m x 97 cm x 38 cm 

 Barva: Rjava - bež 

 Teža izdelka: 4,7 kg 

 Ventil za hitro polnjenje / odzračevanje 

 Robustni, predhodno preizkušeni vinil 

 Udobna spalna stran 

 Integrirana blazina 

 Vgrajena črpalka na baterije, deluje s 4 x D baterijami (enocelične) (baterije 

niso priložene) 

 Napihnjeno v 130 sekundah 

 

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 

Napihljiva blazina je zasnovana izključno za počivanje/spanje. Primerna je izključno za 

zasebno uporabo in ne za poslovne namene. Napihljivo blazino uporabljajte samo na način, ki 

je opisan v navodilih za uporabo. Kakršnakoli drugačna uporaba velja za neprimerno in lahko 

povzroči materialno škodo ali celo poškodbe oseb. Na napihljivo blazino ne stopajte in je ne 

uporabljajte kot trampolin. Napihljiva blazina ni igrača. Izdelovalec ali prodajalec ne 

prevzemata odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe. 



OPOZORILO! 

 
Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi 

sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi 

telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer 

starejši otroci). 

• To napihljivo blazino lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi 

telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če 

so pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo napihljive blazine in razumejo 

nevarnosti v zvezi s tem. Otroci se z napihljivo blazino ne smejo igrati. Otroci ne smejo izvajati 

čiščenja in uporabniškega vzdrževanja brez nadzora. 

• Otrokom, mlajšim od 8 let, preprečite dostop do napihljive blazine in priključne napeljave. 

• Napihljive blazine med delovanjem ne puščajte brez nadzora. 

• Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z embalažno folijo in vrečo za shranjevanje. Med 

igranjem se lahko vanjo ujamejo in se zadušijo. 

 

POZOR! NEVARNOST ZASTRUPITVE IN 

NEVARNOST MATERIALNE ŠKODE!  

Nevarnost požara in opeklin! Napihljive blazine nikoli ne izpostavljajte gorljivim materialom, 

saj obstaja nevarnost vžiga ali celo eksplozije. 

• Ne uporabljajte čistilnih razpršil in razpršil za vzdrževanje, ki se lahko vnamejo in šibko 

eksplodirajo. 

• Pazite, da v bližini napihljive blazine ne bo odprtega ognja in električnih virov toplote. 

 

Nevarnost utopitve! 

Napihljiva blazina ni primerna za uporabo v vodi. To ni splav ali pripomoček 

za pomoč pri plavanju. Pri uporabi v vodi obstaja nevarnost utopitve in kratkega stika. 

• Napihljiva blazina je primerna samo za domačo uporabo v hiši ali stanovanju. 

• Napihljive blazine nikoli ne uporabljajte v bližini voda ali na vodi. 

• Nikoli ne pustite otrok, da bi se igrali z napihljivo blazino ali v njeni bližini. 

 

 



Nevarnost poškodb! 

Nepravilno ravnanje z napihljivo blazino lahko privede do poškodovanja 

napihljive blazine. 

• Napihljivo blazino postavite na zlahka dostopno, ravno, suho in dovolj stabilno površino, kjer 

ni ostrih in koničastih predmetov. 

• Napihljive blazine nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam (npr. gretje) ali neugodnim 

vremenskim vplivom (npr. dežju). V napihljivo blazino nikoli ne nalivajte tekočine. 

• Napihljivo blazino obremenite z največ 273 kg. 

• Napihljive blazine ne uporabljajte več, če je ležišče počeno, razpokano ali deformirano. 

 

 

Nevarnost poškodb! 

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi 

predmeti, lahko hitro poškodujete napihljivo blazino. 

• Embalažo odpirajte zelo previdno. 

1. Vzemite napihljivo blazino iz embalaže. 

2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli. 

3. Preverite, ali so na napihljivi blazini ali posameznih delih vidne poškodbe. Če so, napihljive 

blazine ne uporabljajte.  

 

Varnostna opozorila o baterijah 

Opozorilo! ŽIVLJENJSKA NEVARNOST! Baterije ne sodijo v otroške roke. 

Baterij ne pustite ležati naokrog. Obstaja nevarnost, da jih otroci ali domače živali 

pogoltnejo. V primeru, da nekdo baterije pogoltne, takoj poiščite zdravniško pomoč.  

 NEVARNOST EKSPLOZIJE! Baterij, ki niso predvidene za ponovno polnjenje, 

nikoli ne polnite, ne povzročite kratkega stika in / ali jih ne odpirajte. Posledica tega so 

lahko pregrevanje, nevarnost požara ali razpočenje baterije. Baterij nikoli ne mečite v 

ogenj ali vodo. Baterije lahko eksplodirajo. 

 Porabljeno baterijo nemudoma odstranite iz aparata. Sicer obstaja nevarnost, da baterije 

iztečejo! 

 Redno kontrolirajte, da baterija ne izteka. 



 Baterije, ki puščajo ali so poškodovane, lahko pri stiku s kožo povzročijo razjede, zaradi 

tega v takšnih primerih nosite primerne zaščitne rokavice. 

 Kadar izdelka dlje časa ne uporabljate, vzemite ven baterije. 

 Pri vstavljanju pazite na pravilno polarizacijo! Ta je prikazana v predalčku za baterijo. 

 Iztrošeno baterijo odstranite iz naprave. Zelo stare ali iztrošene baterije lahko iztekajo. 

Kemična tekočina povzroči poškodbe izdelka. 

 Baterije ne sodijo med hišne odpadke! 

 Vsak uporabnik je zakonsko zavezan, da baterije odstrani skladno s predpisi! 

 Izogibajte se stiku s kožo, z očmi in s sluznicami. Če pridete v stik s kislino iz baterij, 

prizadeto mesto sperite z veliko vode in / ali poiščite zdravniško pomoč! 

 

Polnjenje z zrakom 

1. Vzemite izdelek iz embalaže. 

2. Razprostrite izdelek na tleh in odprite pokrovček prostora za 

baterije in  vstavite 4xD baterije, kot vam kažejo oznake in zaprite 

pokrov. 

Pomembno! Pokrovčka ventila zaprite! 

3. Levi gumb zavrtite v smeri urinega kazalca. Ko je v izdelku 

dovolj zraka, zavrtite gumb v kontra smer. 

 

Izpust zraka 

1. Odprite pokrovček ventila. 

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. 

 

 

Tlak v blazini 

• Na notranji tlak napihljive postelje vpliva temperatura okolice, kjer je postavljena napihljiva 

blazina. Pri nižjih temperaturah okolice in sobnih temperaturah se zrak v napihljivi blazini skrči 

in blazina postane mehkejša. 

− Izdelek dodatno napihnite, dokler ne dosežete želenega vzmetenja. 



• Pri višjih temperaturah okolice se zrak v napihljivi blazini razširi in napihljiva blazina postane 

trša. Obstaja nevarnost, da poči. 

− Spustite nekaj zraka, da preprečite poškodbe in bo ležišče zopet mehkejše. Napihljivo blazine 

ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam (mrazu ali vročini). 

• Odvisno od temperature okolice in obremenitve napihljive blazine se lahko zrak v napihljivi 

blazini razširi ali skrči. Tako se lahko spremeni tudi trdota napihljive blazine. 

− V skladu z zgornjimi priporočili izdelek nekoliko napihnite ali izpraznite. Raztezanje je 

običajna lastnost novega vinila. Zato lahko napihljiva blazina na začetku izgubi nekaj trdote in 

jo morate dodatno napihniti, da dosežete želeno trdoto. To je normalen postopek v prvih dneh 

uporabe.  

 

 

ČIŠČENJE 

Nevarnost električnega kratkega stika! 

Če v ohišje izdelka zaide voda ali druge tekočine, lahko pride do kratkega stika. 

• Pazite, da v napihljivo blazino ne steče voda ali kakšna druga tekočina. 

• Napihljive blazine v nobenem primeru ne dajajte v pralni stroj. Tako bi ga uničili. 

 

Nevarnost poškodb! 

Nepravilno ravnanje z napihljivo blazino lahko privede do poškodovanja napihljive blazine. 

• Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi 

ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ti lahko 

poškodujejo površine naprave. 

Vedno očistite napihljivo blazino, preden jo shranite. Postopek je naslednji: 

1. Za čiščenje uporabljajte izključno blago milnico in navlaženo krpo. 

2. Po čiščenju počakajte, da se napihljiva blazina povsem posuši. 

 

 

 

 



Shranjevanje 

Nevarnost poškodb! 

Če napihljive blazine ne boste zložili pravilno, se lahko površina poškoduje. 

• Pri zlaganju pazite, da ne nastanejo ostri zgibi in vogali. 

• Napihljivo blazino vedno shranjujte na suhem mestu. 

• Napihljivo blazino zaščitite pred neposrednimi sončnimi žarki. 

• Napihljivo blazino shranite nedosegljivo otrokom, dobro zaprto in pri temperaturah med 5 °C 

in 20 °C (sobna temperatura). 

Če želite shraniti napihljivo blazino, naredite naslednje: 

1. Pred shranjevanjem se prepričajte, da so vsi deli 

popolnoma suhi. 

2. Pred shranjevanjem v celoti spustite zrak iz napihljive 

blazine . 

3. Napihljivo blazino ohlapno položite tako, da je spalna 

površina zgoraj, in jo zložite v skladu z navodili za zlaganje 

(glejte sl. D). 

4. Zloženo napihljivo blazino spravite v transportno vrečo 

 

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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