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LUFTMADRAS MED INDBYGGET PUMPE 
HN nr. 10462 

 
 
Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug.  
Afprøv madrassen/pumpen inden De tager på ferie første gang. 
 

ADVARSEL 
 
• Pumpen må ikke betjenes af børn eller umyndige personer. 
• Hvis netledningen går i stykker, må den kun udskiftes på et autoriseret serviceværksted – 

brug ikke pumpen, hvis ledningen er i stykker. 
• Pumpen må maks. være tændt i 5 minutter ad gangen (normalt tager det højst 5 

minutter at pumpe madrassen op, og tømme den), hvorefter den skal køle af i 20 
minutter inden den tages i brug igen.  

• Tag stikket ud af stikkontakten, når pumpen ikke længere er i brug. 
• Er ikke beregnet til at hoppe på. 
• Er kun til indendørs brug.  
• Hold væk fra ild. 

 
OPPUMPNING 

 
1. Åben dækslet til ledningskassen, og tag ledningen ud. Sørg for ventilen er lukket rigtigt. 
2. Sæt stikket i stikkontakten – sørg for det er 230V. 
3. Drej pilen om på INFLAT (oppustning) – se Fig. 1 – og tænd for pumpen. 
4. Når madrassen har den ønskede hårdhed, drejes pilen tilbage på OFF – se Fig. 2. 
5. Afprøv madrassen.  
6. Hvis madrassen er for hård, drejes pilen langsomt mod INFLAT, og luk lidt luft ud af 

gangen. Hvis madrassen er for blød, gennemgås pkt. 3-5 igen.  
7. Tag ledningen ud af stikkontakten og pak den tilbage i ledningskassen. 

 
 

TØMNING 
 

1. Åben dækslet til ledningskassen, og tag ledningen ud. Sørg for ventilen er lukket rigtigt. 
2. Sæt stikket i stikkontakten – sørg for det er 230V. 
3. Drej pilen om på DEFLAT (tømning) – se Fig. 3 – og tænd for pumpen. 
4. Når al luften er suget ud af madrassen, drejes pilen tilbage på OFF. 
5. Når madrassen er fuldstændig tømt for luft, rulles den sammen fra fodenden til 

hovedenden (hvor pumpen sidder). For at være sikker på at madrassen er fuldstændig 
tømt gentages pkt. 3-4. 

6. Tag ledningen ud af stikkontakten og pak den tilbage i ledningskassen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Du kan hjælpe med at beskytte miljøet. 
Husk at respektere de lokale regler: 
Aflever det elektroniske udstyr på en 
genbrugsstation. 


