MONTAGEHANDLEIDING
Productnaam
Productbenaming
Deel-nr.
Bruikbaarheid
Afmetingen

GAPFILL
Opblaasbare rugzitverbreding
Enkel: 50889000, dubbel: 50888000
Opgeblazen om de voetruimte voor achterbanken op te vullen
Enkel (H x B x D) 350 x 250 x 600 mm
Dubbel (H x B x D) 350 x 250 x 1240 mm

Deze handleiding aandachtig lezen en op een veilige plaats thuis bewaren.
Vóór elke rit verzekeren dat uw rooster correct bevestigd is!
OBJECTEN OPBLAZEN

ALLEEN BIJ DE DUBBELE-GAPFILL 50888000
ELEKTRISCHE LUCHTPOMP (GELIJKSTROOMPOMP)
LUCHTPOMP (MODEL : HB-124AC)

ADAPTERSPROEIERS

1. De aansluiting in een 12 Volt gelijkstroom sigarettenaansteker steken.
2. De opening tegen het opblaasventiel houden en de schakelaar op “in” zetten
door hem naar voren te drukken en op “uit” door hem naar achteren te drukken.
Opgelet: Bij grotere objecten,  bijvoorbeeld rubberboten of luchtmatrassen, past
de pomp direct in het ventiel en genereert een sneller opblazen van de objecten.
Een passende adapter bij kleine ventielen gebruiken, bijvoorbeeld bij kleine
luchtmatrassen.
LUCHT AFLATEN

SIGARETTENAANSTEKERSTEKKER VOOR
MOTORVOERTUIGEN

OPBLAASOPENING

ALLEEN BIJ DE ENKELE-GAPFILL 50889000
POMP MET DUBBELE SLAG

ADAPTERSPROEIER

1. Het ventiel van het object openen waar de lucht afgelaten moet worden.
2. Wanneer nodig, gebruikt u een adapter om de lucht af te laten en steekt u de
adapter in het ventiel.
3. De pomp op “in” zetten, door de schakelaar naar voren te drukken, en op “uit”
door de schakelaar naar achteren te drukken.
Opgelet: Bij kleine ventielen kan het zijn dat het ventiel met de vingers samengedrukt
moet worden om de klep in het ventiel te openen en de lucht te laten ontsnappen.
BELANGRIJK De GAPFILL is met veiligheidsventielen uitgerust. Om de vullen of te legen
moet het ventiel met de vingers samengedrukt worden.
WEEE

SLANG
ELEKTRISCHE LUCHTPOMP (GELIJKSTROOMPOMP)
1. De stroomverzorging moet 12 Volt gelijkstroom bedragen.
2. Bij dit artikel gaat het om een lagedrukpomp met groot volume. De pomp is
voorzien om artikelen zoals rubberboten, luchtmatrassen, etc. op te blazen.
3. Het artikel is niet geschikt voor continu bedrijf of om banden op te blazen.
Overbelasting kan tot oververhitting van de pomp leiden.
4. De pomp niet langer dan max. 20 minuten doorlopend laten lopen. Voor de
nieuwe inbedrijfstelling 10 minuten laten afkoelen.
5. De pomp alleen aan de sigarettenaansteker zoals bijvoorbeeld in de auto,
sportboot of dergelijke aansluiten.
6. Het geluidsdrukniveau bedraagt 80dB(A).
WAARSCHUWINGEN
1. Exact de aanwijzing op de op te blazen objecten volgen. De aanbevolen druk niet
overschrijden. Ontploffende objecten kunnen zware verwondingen veroorzaken.
2. De pomp tijdens het gebruik niet zonder toezicht laten.
3. Niet nat of in een vochtige omgeving in bedrijf zetten.
4. Verzekeren dat tijdens het opblazen geen zand, kleine stenen of dergelijke in de
ventielen binnendringen.
5. Tijdens het opblazen niet in het ventiel kijken en dit niet in oogrichting houden.
6. Uw hand of vingers niet in de opblaas- of luchtaflaatopening steken.
7. VOORZICHTIG – Om een elektrische schok te vermijden mag u het toestel niet in
regen bedrijven of aan regen blootstellen. Binnenshuis bewaren.
8. De aansluitingsleiding van dit toestel kan niet vervangen worden. Bij
beschadiging van de leiding moet het toestel verschroot worden.
9. Dit toestel is niet bestemd om gebruikt te worden door personen (inclusief
kinderen) met beperkte lichamelijke, sensorische of intellectuele gebreken of die
geen ervaring en/of kennis ter zake hebben, tenzij zij onder toezicht staan van
een voor hun veiligheid bevoegde persoon of van deze persoon instructies voor
het gebruik van het toestel gekregen hebben.
10. Kinderen moeten onder toezicht staan om te verzekeren dat ze niet met het
toestel spelen.
11. De pomp buiten de reikwijdte van kinderen bewaren.

1. Elektrische apparaten niet in het huisvuil verwijderen, gebruik de
verzamelinstanties van de gemeente.
2. Vraag informatie bij uw gemeentebestuur over de locaties van de
verzamelinstanties.
3. Wanneer elektrische toestellen ongecontroleerd verwijderd worden kunnen tijdens
de verwering gevaarlijke stoffen in het grondwater en daarmee in de voedingsketen
komen, of kunnen flora en fauna verschillende jaren vergiftigd worden.
4. Wanneer u het toestel door een nieuw toestel vervangt, is de verkoper wettelijk
verplicht het oude gratis voor verwijdering in ontvangst te nemen.
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
De GAPFILL is met veiligheidsventielen uitgerust. Bij het oppompen en legen moet altijd
gelijktijdig het veiligheidsventiel in de buis op het kussen samengedrukt worden (zie
verpakking).
Wanneer de mogelijkheid bestaat het kussen door middel van een compressor
(bijvoorbeeld aan een tankstation) op te pompen, dan moet verzekerd worden dat het
kussen slechts met zeer geringe druk (max. 0,5 Bar) gevuld wordt. Anders bestaat het
grote gevaar dat het kussen vernietigd wordt.
Om de GAPFILL te legen kan bijvoorbeeld het punt van een pen in het veiligheidsventiel
gestoken worden. In dat geval hoeft de buis niet samengedrukt te worden.
Temperatuurschommelingen hebben rechtstreekse invloed op de stevigheid van de
GAPFILL. Bij sterke afkoeling van de ruimtetemperatuur neemt de druk in de GAPFILL
schijnbaar af. Bij temperatuurtoename zet de lucht zich uit en wordt de GAPFILL krachtiger.
BELANGRIJK
Alle kleine delen uit de buurt van kinderen houden! Als bescherming tegen scherpe
hondenklauwen, of scherp transportgoed, moet de GAPFILL met een deken
beschermd worden.
Opengescheurde en daarom ondicht geworden GAPFILL kunnen wij niet vervangen.
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