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NÁVOD NA POUŽITIE
Sprievodca použitia a údržby profi nafukovadla.
1. Všeobecné informácie
Naše zábavné a reklamné nafukovadlá vyrába tím kvalifikovaných profesionálov, s použitím 3D
softvéru a najlepších šijacích strojov SEIKO z Japonska, kvalitných materiálov a technológiou
spracovania aby mohli zabezpečiť konzistentný dizajn a kvalitu pre našich zákazníkov.
Ak sa budete držať sprievodného manuálu, budete sa tešiť z mnohých rokov užívania svojej novej
nafukovacej atrakcie.
Pozrite si Vaše balenia a uistite sa, aby bolo kompletné. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte
NafukovacieAtrakcie.sk , NafukovaciaReklama.sk 0917 374 112 / 0905 789 298, alebo nás kontaktujte
online info@nafukovacieatrakcie.sk , info@nafukovaciareklama.sk

Dôležité upozornenia !
NIKDY nebaľte zábavné nafukovadlo mokré.
Nafukovadlo musí byť úplne suché pred zbalením a skladovaním.
Pri uskladnení mokrého nafukovadla môže dôjsť k poškodeniu v dôsledku plesní a vlhkosti materiálu.
Takéto poškodenie nie je súčasťou záručného servisu.
Nafukovadlo odoláva miernym vetrom vetry do 20km/h ale v značnej miere to záleží od jeho tvaru
a veľkosti, preto odporúčame nafukovadlo ukotviť kolmi a lanami kt.su v zemi v dostatčnej hĺbke.
V prípade, že sa koly nedajú vtĺcť do zeme (ak ide o dlažbu, betón a pod.), odporúčame laná ukotviť/
upevniť o vhodný stabilný a pevný predmet v blízkosti, prípadne navŕtať upevňujúce šróby do zeme
a laná ukotviť na ne.
V prípade silných vetrov neodporúčame exteriérové využitie nafukovadla.
Pri daždi okamžite vypnite kompresor, vypojte ho z elektrickej siete a uložte na suché miesto.
Kompresor nikdy nenechávajte na daždi a skladujte ho v suchu.
Počas prevádzky – prevádzkovania nafukovadla kontrolujte stabilitu kompresoru, či je rovno
postavený a či rukávec cez ktorý vháňa vzduch je rovno napnutý.
Zamedzte manipulácii s kompresorom a nafukovadlom nepovolaným osobám.
Pri vyfukovaní musí byť nafukovadlo prázdne t.j. vo vnútri nafukovadla nesmú byť žiadne osoby ani
predmety. Uistite sa, že iba osoba oprávnená, kompetentná manipulovať s nafukovadlom bude
nafukovadlo vyfukovať, nafukovať ako aj robiť iné súvisiace činnosti s jeho prevádzkou a údržbou.

POUŹÍVANIE
Nafukovadlá môžete inštalovať na parkoviskách, trávnatých plochách, betónových plochách, pri
chodníkoch a na ostatných rovných plochách. Odporúčame používať kliny (bežne používané pri
stavaní stanov) s dĺžkou okolo 50cm /podľa veľkosti nafukovadla/, ktoré sa natlčú do zeme cca 5060cm od nafukovadla a pripevnia sa o laná ktoré sú priviazané o úchyty v tvare D na dolnej časti
nafukovadla.

Zabezpečenie nafuvadla proti pohybu:
Neodporúčame nafukovadlá inštalovať v silnom vetre iba na vlastné riziko.
V prípade silného dažďa je nutné vypnúť kompresor a uschovať ho na suchom mieste.
Nafukovadlá je nutné upevniť v zemi a to nasledovne:
1. na spodnej časti nafukovadla sú PVC úchyty ukončené kotviacim prvkom tvaru D. Na tento
kotviaci prvok upevnite a priviažte pevné lano alebo pevný špagát.
2. cca 50-100 cm od nafukovadla nabite do zeme kliny
3. priviažte laná o kliny a zauzlite tak, aby pevne držali
4. na vrchnej časti sú úchyty ukončené kotviacim prvkom tvaru D. Na tento kotviaci prvok
upevnite a priviažte pevné lano alebo pevný špagát.
5. v primeranej vzdialenosti od nafukovadla /závisí od veľkosti/ umiestnite kliny/úchyty a laná
priviažte na tieto úchyty a zauzlite tak, aby pevne držali

Rozloženie a nafúknutie:
1. Prezrite si plochu kde nafukovadlo bude rozložené a ubezpečte sa, že tam nie je žiadne sklo,
klince, pripínačky alebo iné ostré predmety alebo ostré výčnelky.
2. Rozložte podložku v mieste, kde bude nafukovadlo rozložené. Vytiahnite nafukovadlo z vaku a
rozbaľte ho.
3. Rukávec na nafukovanie nafukovadla si namierte presne tam, kde budete mať umiestnený
kompresor.
4. Pripojte kompresor k nafukovadlu na rukávec a upevnite tak, aby rukávec pevne držal na
kompresory – môžete použiť aj extra špagát na omotanie
5. V prípade, že na nafukovadle máte 2 rukávce, 1 rukávec je potrebné zaviazať, zrolovať a
utesniť, aby z neho neunikal vzduch
6. Na nafukovadle sa nachádza aj zips, ktorý je určený na vyfukovanie vzduchu – tento
zips/zipsy je potrebné pred nafúknutím zapnúť a zatesniť PVC materiálom so suchým zipsom
7. Keď sú všetky otvory zatesnené a zapnuté, spustite fukar
8. Po nafúknutí si prejdite okolo nafukovadla a skontrolujte, či sú všetky upevnenia v poriadku a
ci máte všetky zipsy riadne zapnuté
9. Takisto je nutné dbať na to, aby kompresor nebol zakrytý žiadnou prikrývkou a aby počas
celej prevádzky stál pevne na svojom mieste.

VYFÚKNUTIE A ZBALENIE

Vypnutie kompresoru
Vypnite a odpojte kompresor zo zásuvky. Otvorte prieduchy zips(y) k rýchlemu uvoľneniu vzduchu.
Vyfukovanie môže trvať niekoľko minút, nafukovadlo bude postupne klesať. Je nebezpečné, aby pri
vyfukovaní boli nepovolané osoby. Ako náhle hrad klesol, na minimum odpojte kompresor od
nafukovacieho rukávca. Strany vyfúknutého nafukovadla posuňte, skladajte smerom do stredu, centra
nafukovadla.
Balenie
Pri balení zábavného nafukovadla, najskôr nasmerujte vyfúknuté steny nafukovadla smerom k stredu,
tak aby vám zostal tvar pôdorysu, podľa podlahy nafukovadla t.j. štvorec, obdĺžnik. Ak chcete ešte
vytlačiť zvyšný vzduch môžete bosí, bez obuvi pochodiť nafukovadlo tak aby ste zvyšný vzduch tlačili
von smerom k otvoreným prieduchom – zipsom. Potom po stranách preložte nafukovadlo.
Nafukovadlo sa skladá na 3 krát, 1x z pravej strany, 1 x z ľava, a potom 1 x preloženie ku sebe.
Zostane vám pás, ktorý následne začnete rolovať. Pri rolovaní vyvíjajte primeraný tlak aby Vám zostal
valec napr. ako keď balíte spací vak. Valec zaistite šnúrami. Nafukovadlo skladujte a prepravujte v
skladovacom vaku alebo inom ochrannom obale.
Čistenie, údržba
Nafukovadlo udržujte vo vnútri čisté t.j. po každom použití handrou, malou metličkou alebo malým
ručným vysávačom vymecte, povysávajte smeti, ktoré sa tam dostali počas používania. Takéto
čistenie robte keď je nafukovadlo nafúknuté. Pokiaľ chcete očistiť vzniknuté fľaky či už vo vnútri alebo
vonku odporúčame napr. handričkou s jarovou vodou na odmastenie alebo tekutým čistiacim práškom
napr. CIF. Čistenú oblasť príliš nemáčajte. Nepoužívajte žiadne agresívne chemické čistiace
prostriedky. Až keď je čistené miesto suché nafukovadlo zbaľte. V prípade ďalších vzniknutých situácii
alebo otázok ohľadne údržby a čistenia sa radšej poraďte s nami info@nafukovaciareklama.sk
Nafukovadlá je nutné udržiavať suché a treba dbať na to, aby boli pri balení a uskladňovaní riadne
vysušené. V prípade, že nie je možnosť nafukovadlo vysušiť priamo po akcii, nafukovadlo sa nesmie
umiestniť do prepravného vaku, iba ho treba ztiahnuť gurtňami – takto zabezpečíte aspoň čiastočné
odtečenie vody z nafukovadla. Hneď ako je možnosť nafukovadlo vysušiť na následujúci deň, urobte
tak čo najskôr – nafukovadlo nafúknite a nechajte odtiecť všetku vodu. Je veľmi dôležité všetky
nafukovadlá udržovať suché nakoľko to výrazne predlžuje životnosť nafukovadla a znižuje riziko
poškodenia a trhlín. V prípade, že je nafukovadlo umiestnené trvalo v akomkoľvek areále a nie je
možnosť nafukovadlo uschovať a chrániť pred dažďom, je nutné aby sa nafukovadlo prekrývalo
nepremokavou plachtou, ktorá zabezpečí, že nafukovadlo bude stále v suchu.
Pri uskladnení mokrého nafukovadla môže dôjsť k poškodenie v dôsledku plesní a vlhkosti materiálu.
Takéto poškodenie nie je súčasťou záručného servisu.

ODPORÚČANIA, REKLAMÁCIA

Odporúčania ohľadne prevádzky
1. Zamedzte prístupu neoprávnených osôb k upevneniu nafukovadla, elektrickej prípojke,
kompresoru
2. Nafukovadlo udržujte suché a dbajte na správne uskladnenie.

Poškodenia a reklamácie
1. Nafukovadlá sú vyrábane z vysoko kvalitného materialu 0,40mm, 55mm, 0,60mm PVC 1000D
Tarpaulinu alebo PVC nylonu. Materiál má vysokú nátrhovú pevnosť, všetky švy sú 2 – krát
prešívané kvalitnými nylonovým niťami, preto bežným používaním sa nafukovadlo poškodiť
nedá. V prípade, že by došlo k poškodeniu sú 2 možnosti: A) drobné dierky je možné opraviť s
použitím nášho opravného kitu – sady na opravy, ktorý je súčasťou každého nafukovadla B) v
prípade, že opravný kit nepostačuje, nafukovadlo sa doručí do nášho servisu a oprava sa
zrealizuje priamo u nás na prevádzke. Všetky škody treba vždy zdokumentovať,
odfotografovať a zaslať na obchod@nafukovaciareklama.sk , aby Vám naši technici mohli
povedať, ako sa bude pri oprave postupovať a či je nutné viezť nafukovadlo do servisu.
2. Záručné reklamácie sa nevzťahujú na: škody spôsobené škody spôsobené nesprávnym
používaním, mechanické škody spôsobené ostrými predmetmi, škody spôsobené v dôsledku
preťaženia nafukovadla, škody spôsobené nesprávnym umiestnením nafukovadla
3. V prípade, že dôjde k takémuto poškodeniu, opravu si zákazník musí uhradiť.
4. Akékoľvek reklamácie spojené s nedostatočnou údržbou a čistením nafukovadla
(nerešpektovanie odporúčaní ohľadne prevádzky, bod na str.3: Čistenie, údržba, bod na str.4:
odporúčania ohľadne prevádzky), reklamácie spojené s mechanickým poškodením – napr.
prerazané nafukovadlo, spálené nafukovadlo: sú neoprávnené a nie sú riešené v rámci
záruky.

www.nafukovaciareklama.sk

