
Návod k použití dekorace Sněhulák 

 

Nejprve si pořádně přečtěte návod.  

Při používání nafukovacího sněhuláka, je nezbytné dodržet všechny pokyny a bezpečnostní 

opatření, včetně následujících: 

NEBEZPEČÍ : 

Jak omezit riziko úrazu elektrickým proudem, popálení, požáru apod.:  
Vždy po použití nebo při čištění odpojte přístroj od elektrické sítě dříve, než jej budete čistit.  
Nepoužívejte zařízení pod vodou nebo v blízkosti vodních ploch či bazénů 
Nepoužívejte , pokud dojde k poškození přívodního kabelu nebo adaptéru. 
Sami nikdy neprovádějte demontáž a opravy částí výrobku.  
Pořádně zajistěte proti náhodnému přemístění. 
Nepoužívejte při manipulaci ostré předměty-hrozí poškození. 
 

VAROVÁNÍ: 
Tento výrobek je určen pro domácí použití. Nejedná se o hračku určenou pro děti. 

 

Obsah balení: 

Sněhulák se zabudovaným kompresorkem a osvětlením, adaptér 220-240V/12 V. 

Jak používat: 

1. Nejprve vyjměte dekoraci z obalu. 

2. Rozložte sněhuláka na čistém rovném povrchu bez ostrých předmětů 

3. Ujistěte se, že přivod vzduchu ve spodní části neí zanesený nebo ucppaný a 

umožňuje přístup vzduchu. 

4. Ujistěte se, že je zadní zámek zapnutý. 

5. Zastrčte zástrčku adaptéru k zasuvce na kabelu z dekorace. 

6. Zastrčte adaptér do elektrické zásuvky zásuvky. 

7. Zajistěte sněhuláka pomocí přiloženého lanka a plastových kolíků. 

8. Pro vypuštění vzduchu z dekorace, vyjměte adaptér z el. zásuvky a rozrpněte 

zámek na zadní straně. 

 

UPOZORNĚNÍ, dekorace musí být během používání stále připojena k elektrickému proudu, 

aby byl zajištěn chod kopresorku, který zajistí správnou funkci. 

 

Technická data: 

 
Napájení: 230V/12V 
Výška: 180 cm, 
Stupeň krytí: IP  

 

Čištění a údržba přístroje: 
Nečistěte žíravými prostředky, jinak může dojít k jeho poškození nebo k vyblednutí barvy.  

Před čištěním přístroj vypněte a síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky. Přístroj čistěte výhradně suchým hadrem.  

Výrobek udržujte čistý a uchovávejte jej na bezpečném místě. Přístroj nevystavujte působení prostředí s vysokou vlhkostí nebo 

teplotou.  

výrobek odpovídá evropským normám   přístroj nepotřebuje zemnění  
 

 výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)  nepoužívat přístroj ve vaně ani ve 


