NÁVOD NA POUŽITIE
Sprievodca použitia profesionálnej nafukovacej reklamy
Maskot, totem, stĺp
Pred použitím si pozorne prečítajte návod a v prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte
NafukovaciaReklama.sk 032/ 3811 404, alebo nás kontaktujte online info@nafukovaciareklama.sk
Balenie obsahuje: Nafukovací maskot – reklamný návlek a elektrický kompresor 220-240V / 50Hz
Doplnkový sortiment za doplatok, podľa typu zakúpeného produktu: kompresor s osvetlením, laná,
kotviace kolíky.

POSTUP uvedenie do prevádzky – obrázky sú ilustračné, typ kompresoru sa môže odlišovať:

1. Ukotvite, stabilizujte kompresor na požadované miesto. Pre extra kotvenie zaťažte
kompresor/platformu za pomoci napr. kotviacimi kolíkmi alebo s vreckami s pieskom.
2. Vytiahnite z vaku reklamný návlek.
2. Reklamný návlek navlečte na kompresor. Pripevnite ho správne a poriadne na kompresor za
pomoci silného suchého zipsu, ktorý spojí kompresor s reklamným návlekom.

3. Zapojte kompresor do elektrickej zásuvky 220V.
4. Zapnite kompresor stlačením tlačidla ON / OFF.
5. Pripnite laná na hornú časť nafukovadla – na úchyty a laná následne ukotvite do zeme, aby sa
nafukovadlo stabilizovalo. Ak je produkt používaný v interiéri, nie je nutné používať kotviace
laná.
Pozn.: ak je reklamný návlek už na kompresore/platforme, zapojte platformu iba do zásuvky
a počkajte kým sa nafukovadlo nafúkne, ako je v bode 3 a 4.

POSTUP ukončenie prevádzky:
1. Kompresor vypnite tlačidlom ON / OFF.
2. Vypnite kompresor z elektrickej zásuvky.
3. Opatrne, nie násilne odopnite, odpojte reklamný návlek od kompresoru.
4. Uložte reklamný airdancer návlek do ochranného vrecka aby sa predišlo jeho znečisteniu.
5. Zbaľte kompresor a ostatné súčasti do prenosnej / úložnej krabice, vaku.
Pozn.nie je nutné zakaždým odopínať reklamný návlek z kompresoru/platformy, ak Vám to možnosti
dovoľujú, môžete prepravovať nafukovadlo v 1 kuse.

Dôležité upozornenia !
Reklamný pútač nepoužívajte pri vysokých rýchlostiach vetra, v daždi alebo počas búrky.
NIKDY nebaľte 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 do 20 km/h ale v značnej miere to záleží od jeho tvaru
a veľkosti. Pri veľkých nafukovadlách odolnosť voči poveternostným podmienkam môže byť nižsia.
Odporúčame nafukovadlo vždy ukotviť lanami kotviacimi prvkami, ktore su v zemi v dostatočnej hĺbke.
V prípade silných vetrov neodporúčame exteriérové využitie nafukovadla.
Pri daždi okamžite vypnite kompresor, vypojte ho z elektrickej siete a uložte na suché miesto aby
nedošlo k úrazom elektrickým prúdom alebo k poškodeniu motora kompresora.
Kompresor nikdy nenechávajte na daždi a skladujte ho v suchu.
Počas prevádzky – prevádzkovania nafukovacej reklamy airdancer kontrolujte stabilitu kompresoru, či
a či reklamný návlek je správne pripevnený.
Žiadne objekty nesmú zamedziť prívod vzduchu, keď je elektrický ventilátor v prevádzke. Elektrický
ventilátor nesmie nasávať z miesta ukotvenia žiadne kamienky, piesok, prach alebo iné predmety.
Zamedzte manipulácii s kompresorom a nafukovadlom nepovolaným osobám. S reklamným pútačom
airdancer smie manipulovať iba dospelá, zodpovedná, kompetentná osoba.
Pri čistení, upravovaní, alebo inej servisnej činnosti vypojte kompresor z elektrickej siete!
Pri vyfukovaní musí byť dostatočný priestor okolo nafukovadla tak aby sa dodržala bezpečná
vzdialenosť a nedošlo k úrazom osôb, poškodeniu cudzieho majetku či poškodeniu nafukovadla.
Uistite sa, že iba osoba oprávnená, kompetentná manipulovať s nafukovadlom bude nafukovadlo
vyfukovať, nafukovať ako aj robiť iné súvisiace činnosti s jeho prevádzkou.

