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For a grounded, cord-connected product, rating less than 15 amperes and intended for use on the 
correct supply circuit,such instructions should be followed : This product  is for use on the correct 
circuit, and has a grounding plug that looks like the plug illustrated in sketch A  in Picture A.  A 
temporary adapter that looks like the adapter illustrated in sketches B and C may be used to connect 
this plug to a 3-pole (2-pole) receptacle as shown in sketch B if a properly grounded outlet is not 
available. The temporary adapter should be used only until a properly grounded outlet (sketch A) 
can be installed by a qualified electrician. The green colored rigid ear, lug, or the like extending 
from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet 
box cover. 

This product should be grounded.  In case of an electrical short circuit, grounding reduces the risk 
of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This  product is furnished with 
a cord having a grounding wire with a right grounding plug. The plug must be plugged into an outlet 
that is properly installed and grounded according to all local codes and ordinances.

Improper installation of the grounding plug can lead to an electric shock. Never use the appliance 
if the power cable is damaged because it represents a danger. It must be replaced by the 
manufacturer or service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. If repair or 
replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the grounding wire to either flat blade 
end. The green wire (with or without yellow stripes) is the grounding wire. Check with a qualified 
electrician or serviceman if the grounding instructions are not fully understood, or if in doubt as to 
whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided; if it will not fit the outlet, 
have the proper installed by a qualified electrician.

Keep blower (air pump) away from water. To clean, wipe with a moist cloth. The blower (air pump) 
does not require any lubrication and has no user-serviceable parts. Do not attempt to service the 
blower (air pump). When in use, do not place the cord across water, damp or traffic areas. When 
not in use, store the blower (air pump) upright on a stable surface and in dry conditions  indoors. 
Loosely coil the cord and place it beside the blower (air pump).

Maintenance :

Grounding instructions for all grounded, cord-connected products:

Danger:

Grounding Methods:

Disposal:



Store in a dry place indoors Never disassembleKeep away from waterKeep children away

An alternative format of this instruction manual is available upon request to operating@happyhopkids.com .

This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product 
must not be processed with household waste. It must be brought to an electric 
and electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring 
the appropriate disposal of this product you also help in preventing potentially 
negative consequences for the environment and human health. The recycling 
of materials helps preserve our natural resources.

Address：NO.1-1 of the first floor Jusheng Road Hongxing Ronggui Shunde Foshan Guangdong,P.R.China

T40

Alternatywny format niniejszej instrukcji obsługi jest dostępny na żądanie pod adresem: 
operating@happyhopkids.com
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The blower is a high-volume air pump.For use by a competent adult only.  
Never leave the blower(air pump) in an area where it will suck in dirt,leaves or other debris. 
Keep children away from the blower (air pump).
To reduce the risk of fire or electric shock, connect only to an outlet provided with a residual current device.
To reduce the risk of fire or electric shock, do not use the fan or blower (air pump) with any solid-state 
speed control device.
Do not drop or strike the blower which may result in malfunction.
Make sure the blower (air pump) " on/off " switch is in the off position before plug in.
Set up as close to power source as possible. 
The product should be regularly checked for potentially unsafe conditions such as: damaged cord, 
plug, housing, or parts, and that if such damage is found, the product should not be used until 
properly repaired. 
Never leave the blower (air pump) outside in the rain or elements when not in use.
This kind of air blower is mainly used to supply air for inflatable production.
Always turn off the power by disconnecting the plug from the socket before carrying out maintenance 
or cleaning. If in doubt, contact a qualified electrician.
The appliance is suitable for outdoor use.
This blower is for household use only.  

Blower (Air Pump) Specifications :

Read And Save These Instructions
WARNING! Electrically Operated Product. 

To Prevent Electric Shock,Keep Away From Water. 
Use With Caution According To The Instructions. 

Blower (Air Pump)Warnings :

This appliance can be used by children aged from 16 years and 
above and persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been 
given supervision or instruction concerning use of the appliance in 
a safe way and understand the hazards involved. Children shall not 
play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not 
be made by children without supervision.

BLOWER (AIR PUMP) INSTRUCTIONS

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, 
its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Area Model Electrical Rating For Item No. Model Purchased

Europe

SW-4E

SW-3E

SW-1E

AC 220-240V, 50Hz, 580-610W, IP24B

AC 220-240V, 50Hz, 400-450W, IP24B

AC 220-240V, 50Hz, 320-330W, IP24B 

AC 220-240V, 50Hz, 280-300W, IP24B 

SW-2E

9001,9001F,9001P,9003,9420,9420B,9420N,9503,9520,9209,9309,9320
SW-1.5E AC 220-240V, 50Hz, 280-300W, IP24B 9201R,9201P

9002,9004,9004B,9010,9017,9017N,9017P,9017R,9018,9018N,9031,9040,
9042S,9070,9070N,9072,9072N,9098,9104,9105,9111,9114,9122,9140,
9187,9187N,9201,9201B,9201G,9201S,9202,9204,9208,9211,9213,9214,
9214N,9220,9220B,9220N,9237,9257,9270,9304,9304B,9304N,9304T,
9304Y,9312,9314,9315,9320,9320B,9403,9820,9215,9215P,9450,9105N
9007,9019,9022,9022N,9023,9027,9029,9047,9047N,9049,9049N,9054,
9054N,9058,9071,9083,9103,9103N,9112,9113,9117,9117N,9129,9136,
9160,9171,9171N,9172,9236,9240,9256,9271,9271N,9273,9274,9281,
9313,9360,9371,9381,9415,9417,9471,9506N,9617,9717,9817
9014,9014N,9016,9021,9026,9045,9060,9063,9064,9064N,9074,9082,
9082N,9106,9106N,9109,9116A,9135,9139,9163,9164,9183,9206,9212,
9212N,9217,9217N,9264,9283,9406,9406N,9515,9517
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For a grounded, cord-connected product, rating less than 15 amperes and intended for use on the 
correct supply circuit,such instructions should be followed : This product  is for use on the correct 
circuit, and has a grounding plug that looks like the plug illustrated in sketch A  in Picture A.  A 
temporary adapter that looks like the adapter illustrated in sketches B and C may be used to connect 
this plug to a 3-pole (2-pole) receptacle as shown in sketch B if a properly grounded outlet is not 
available. The temporary adapter should be used only until a properly grounded outlet (sketch A) 
can be installed by a qualified electrician. The green colored rigid ear, lug, or the like extending 
from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet 
box cover. 

This product should be grounded.  In case of an electrical short circuit, grounding reduces the risk 
of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This  product is furnished with 
a cord having a grounding wire with a right grounding plug. The plug must be plugged into an outlet 
that is properly installed and grounded according to all local codes and ordinances.

Improper installation of the grounding plug can lead to an electric shock. Never use the appliance 
if the power cable is damaged because it represents a danger. It must be replaced by the 
manufacturer or service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. If repair or 
replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the grounding wire to either flat blade 
end. The green wire (with or without yellow stripes) is the grounding wire. Check with a qualified 
electrician or serviceman if the grounding instructions are not fully understood, or if in doubt as to 
whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided; if it will not fit the outlet, 
have the proper installed by a qualified electrician.

Keep blower (air pump) away from water. To clean, wipe with a moist cloth. The blower (air pump) 
does not require any lubrication and has no user-serviceable parts. Do not attempt to service the 
blower (air pump). When in use, do not place the cord across water, damp or traffic areas. When 
not in use, store the blower (air pump) upright on a stable surface and in dry conditions  indoors. 
Loosely coil the cord and place it beside the blower (air pump).

Maintenance :

Grounding instructions for all grounded, cord-connected products:

Danger:

Grounding Methods:

Disposal:



Store in a dry place indoors Never disassembleKeep away from waterKeep children away

An alternative format of this instruction manual is available upon request to operating@happyhopkids.com .

This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product 
must not be processed with household waste. It must be brought to an electric 
and electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring 
the appropriate disposal of this product you also help in preventing potentially 
negative consequences for the environment and human health. The recycling 
of materials helps preserve our natural resources.

Address：NO.1-1 of the first floor Jusheng Road Hongxing Ronggui Shunde Foshan Guangdong,P.R.China
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For a grounded, cord-connected product, rating less than 15 amperes and intended for use on the 
correct supply circuit,such instructions should be followed : This product  is for use on the correct 
circuit, and has a grounding plug that looks like the plug illustrated in sketch A  in Picture A.  A 
temporary adapter that looks like the adapter illustrated in sketches B and C may be used to connect 
this plug to a 3-pole (2-pole) receptacle as shown in sketch B if a properly grounded outlet is not 
available. The temporary adapter should be used only until a properly grounded outlet (sketch A) 
can be installed by a qualified electrician. The green colored rigid ear, lug, or the like extending 
from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet 
box cover. 

This product should be grounded.  In case of an electrical short circuit, grounding reduces the risk 
of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This  product is furnished with 
a cord having a grounding wire with a right grounding plug. The plug must be plugged into an outlet 
that is properly installed and grounded according to all local codes and ordinances.

Improper installation of the grounding plug can lead to an electric shock. Never use the appliance 
if the power cable is damaged because it represents a danger. It must be replaced by the 
manufacturer or service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. If repair or 
replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the grounding wire to either flat blade 
end. The green wire (with or without yellow stripes) is the grounding wire. Check with a qualified 
electrician or serviceman if the grounding instructions are not fully understood, or if in doubt as to 
whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided; if it will not fit the outlet, 
have the proper installed by a qualified electrician.

Keep blower (air pump) away from water. To clean, wipe with a moist cloth. The blower (air pump) 
does not require any lubrication and has no user-serviceable parts. Do not attempt to service the 
blower (air pump). When in use, do not place the cord across water, damp or traffic areas. When 
not in use, store the blower (air pump) upright on a stable surface and in dry conditions  indoors. 
Loosely coil the cord and place it beside the blower (air pump).

Maintenance :

Grounding instructions for all grounded, cord-connected products:

Danger:

Grounding Methods:

Disposal:



Store in a dry place indoors Never disassembleKeep away from waterKeep children away

An alternative format of this instruction manual is available upon request to operating@happyhopkids.com .

This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product 
must not be processed with household waste. It must be brought to an electric 
and electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring 
the appropriate disposal of this product you also help in preventing potentially 
negative consequences for the environment and human health. The recycling 
of materials helps preserve our natural resources.
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Przewód zielony (z żółtymi paskami lub bez) jest przewodem uziemiającym. Należy sprawdzić z 
wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem, czy instrukcje dotyczące uziemienia są w pełni 
zrozumiałe lub czy produkt jest prawidłowo uziemiony. Nie wolno modyfikować dostarczonej 
wtyczki; jeśli nie pasuje do gniazdka, należy zlecić jej prawidłową instalację wykwalifikowanemu 
elektrykowi. 

Metody uziemienia: 
W przypadku produktu z uziemieniem, podłączonego do przewodu o natężeniu mniejszym niż 15 
amperów i przeznaczonego do użytku w odpowiednim obwodzie zasilającym, należy stosować się 
do tych instrukcji.: Ten produkt jest przeznaczony do użytku we właściwym obwodzie, posiada 
wtyczkę z uziemieniem, która jest pokazana na rysunku A. Do podłączenia tej wtyczki można użyć 
przejściówki, która wygląda jak wtyczka pokazana na rysunku B i C do gniazda 3-biegunowego (2-
biegunowego), jak pokazano na szkicu B, jeżeli nie jest dostępne prawidłowo uziemione gniazdo. 
Przejściówka tymczasowa powinna być używana tylko do momentu, gdy gniazdo (szkic A) nie 
będzie mogło być zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka. 

 

 

PL PLINSTRUKCJA DMUCHAWY POWIETRZA (POMPY POWIETRZA) 
Urządzenie to może być używane przez dzieci od 16 roku życia, 
oraz osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, 
sensorycznymi, umysłowymi, lub z brakiem doświadczenia i 
wiedzy, jeśli otrzymali nadzór lub instrukcje dotyczące 
bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz rozumieją związane z 
tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. 
Dzieci nie powinny czyścić i konserwować urządzenia bez 
nadzoru. 
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać 
wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub podobnie 
wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia. 
Przeczytaj i zachowaj tę instrukcje ! 
UWAGA!  
Produkt działa pod napięciem elektrycznym.  
Aby zapobiec porażeniu prądem, trzymać z dala od wody.  
Używać ostrożnie, zgodnie z instrukcją. 
 

Obszar Model Klasyfikacja 
elektryczna 

Dla Przedmiotu Nr. Zakupiony 
model 

Europa 

SW-
1E 

AC 220-240V, 
50Hz, 280-
300W, IP24B  

9001,9001F,9001P,9003,9420,9420B,9420N,9503,9520,9209,9309,9320  

SW-
1.5E 

AC 220-240V, 
50Hz, 280-
300W, IP24B  

9201R,9201P  

SW-
2E 

AC 220-240V, 
50Hz, 320-
330W, IP24B  

9002,9004,9004B,9010,9017,9017N,9017P,9017R,9018,9018N,9031,9040, 
9042S,9070,9070N,9072,9072N,9098,9104,9105,9111,9114,9122,9140, 
9187,9187N,9201,9201B,9201G,9201S,9202,9204,9208,9211,9213,9214, 
9214N,9220,9220B,9220N,9237,9257,9270,9304,9304B,9304N,9304T, 
9304Y,9312,9314,9315,9320,9320B,9403,9820,9215,9215P,9450,9105N 

 

SW-
3E 

AC 220-240V, 
50Hz, 400-
450W, IP24B 

9007,9019,9022,9022N,9023,9027,9029,9047,9047N,9049,9049N,9054, 
9054N,9058,9071,9083,9103,9103N,9112,9113,9117,9117N,9129,9136, 
9160,9171,9171N,9172,9236,9240,9256,9271,9271N,9273,9274,9281, 
9313,9360,9371,9381,9415,9417,9471,9506N,9617,9717,9817 

 

SW-
4E 

AC 220-240V, 
50Hz, 580-
610W, IP24B 

9014,9014N,9016,9021,9026,9045,9060,9063,9064,9064N,9074,9082, 
9082N,9106,9106N,9109,9116A,9135,9139,9163,9164,9183,9206,9212, 
9212N,9217,9217N,9264,9283,9406,9406N,9515,9517 

 

 
Dmuchawa (pompa powietrza) Uwagi: 

• Dmuchawa jest wysokowydajną pompą powietrza, przeznaczoną do użytku wyłącznie 
przez kompetentną osobę dorosłą.   

• Nie należy pozostawiać dmuchawy (pompy powietrza) w miejscu, w którym będzie zasysać 
brud, liście lub inne zanieczyszczenia.  

• Trzymać dzieci z dala od dmuchawy (pompy powietrza). 
• Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, należy podłączać się 

tylko do gniazdka wyposażonego w urządzenie na prąd różnicowy.  

• Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy używać dmuchawy 
(pompy powietrza) z żadnym półprzewodnikowym urządzeniem do regulacji prędkości 
obrotowej. 

• Upuszczenie oraz uderzenia w dmuchawę, mogą spowodować jej wadliwe działanie. 
• Przed podłączeniem dmuchawy (pompy powietrza) należy upewnić się, że wyłącznik 

"on/off" dmuchawy znajduje się w pozycji wyłączonej. 
• Ustawić w najbliższej możliwej odległości od źródła zasilania. 

 
• Produkt powinien być regularnie sprawdzany pod kątem występowania potencjalnie 

niebezpiecznych czynników, takich jak: uszkodzony przewód, wtyczka, obudowa lub części 
wewnętrzne, w przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń, produkt nie powinien być 
używany do czasu jego naprawy.  

• Nie zostawiać dmuchawy (pompy powietrza) w deszczu lub na zewnątrz, gdy nie jest 
używana. 

• Ten rodzaj dmuchawy jest głównie stosowany do dostarczania powietrza do 
nadmuchiwanych przedmiotów. 

• Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia zawsze wyłączaj zasilanie, 
odłączając wtyczkę od gniazda. W razie wątpliwości należy skontaktować się z 
wykwalifikowanym elektrykiem. 

• Urządzenie jest przystosowane do pracy na zewnątrz. 
• Ta dmuchawa jest przeznaczona wyłącznie do użytku niekomercyjnego (domowego).   

 
Utylizacja: 

Symbol, umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu, oznacza, 
że produkt nie może być przetwarzany z odpadami z gospodarstw 
domowych. Należy go dostarczyć do punktu zbiórki odpadów 
elektrycznych i elektronicznych w celu recyklingu i utylizacji. 
Zapewniając odpowiednią utylizację tego produktu, zapobiegasz 
potencjalnie negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i 
zdrowia ludzkiego. Recykling materiałów pomaga chronić nasze zasoby naturalne. 

Konserwacja: 
Trzymać z dala od wody. Do czyszczenia używać wilgotną szmatkę. Dmuchawa (pompa 
powietrzna) nie wymaga smarowania oraz nie posiada części, które użytkownik musi 
konserwować. Nie należy serwisować dmuchawy (pompy powietrza) samodzielnie. Podczas 
użytkowania nie należy umieszczać przewodu w miejscach narażonych na działanie wody, wilgoci 
lub ruchu drogowego. Gdy dmuchawa (pompa powietrzna) nie jest używana, przechowywać ją w 
pozycji pionowej na stabilnej powierzchni i w suchych warunkach wewnątrz pomieszczenia. 
Przewód luźno zwinąć i umieścić go obok dmuchawy (pompy powietrza). 

Instrukcja uziemienia dla wszystkich uziemionych, podłączonych produktów: 
Ten produkt powinien być uziemiony.  W przypadku zwarcia elektrycznego, uziemienie zmniejsza 
ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Ten produkt jest dostarczany z kablem posiadającym 
przewód uziemiający z wtyczką uziemiającą. Wtyczka musi być podłączona do gniazdka, które 
jest prawidłowo zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami oraz 
rozporządzeniami. 

Zagrożenia: 
Nieprawidłowa instalacja wtyczki uziemiającej może prowadzić do porażenia prądem 
elektrycznym. Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Aby uniknąć 
zagrożenia, powinien on zostać wymieniony na nowy przez producenta, przedstawiciela serwisu 
lub osobę o podobnych kwalifikacjach. Jeżeli konieczna jest naprawa lub wymiana kabla albo 
wtyczki, należy skontaktować się z kwalifikowaną osobą.  
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• Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy używać dmuchawy 
(pompy powietrza) z żadnym półprzewodnikowym urządzeniem do regulacji prędkości 
obrotowej. 

• Upuszczenie oraz uderzenia w dmuchawę, mogą spowodować jej wadliwe działanie. 
• Przed podłączeniem dmuchawy (pompy powietrza) należy upewnić się, że wyłącznik 

"on/off" dmuchawy znajduje się w pozycji wyłączonej. 
• Ustawić w najbliższej możliwej odległości od źródła zasilania. 

 
• Produkt powinien być regularnie sprawdzany pod kątem występowania potencjalnie 

niebezpiecznych czynników, takich jak: uszkodzony przewód, wtyczka, obudowa lub części 
wewnętrzne, w przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń, produkt nie powinien być 
używany do czasu jego naprawy.  

• Nie zostawiać dmuchawy (pompy powietrza) w deszczu lub na zewnątrz, gdy nie jest 
używana. 

• Ten rodzaj dmuchawy jest głównie stosowany do dostarczania powietrza do 
nadmuchiwanych przedmiotów. 

• Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia zawsze wyłączaj zasilanie, 
odłączając wtyczkę od gniazda. W razie wątpliwości należy skontaktować się z 
wykwalifikowanym elektrykiem. 

• Urządzenie jest przystosowane do pracy na zewnątrz. 
• Ta dmuchawa jest przeznaczona wyłącznie do użytku niekomercyjnego (domowego).   

 
Utylizacja: 

Symbol, umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu, oznacza, 
że produkt nie może być przetwarzany z odpadami z gospodarstw 
domowych. Należy go dostarczyć do punktu zbiórki odpadów 
elektrycznych i elektronicznych w celu recyklingu i utylizacji. 
Zapewniając odpowiednią utylizację tego produktu, zapobiegasz 
potencjalnie negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i 
zdrowia ludzkiego. Recykling materiałów pomaga chronić nasze zasoby naturalne. 

Konserwacja: 
Trzymać z dala od wody. Do czyszczenia używać wilgotną szmatkę. Dmuchawa (pompa 
powietrzna) nie wymaga smarowania oraz nie posiada części, które użytkownik musi 
konserwować. Nie należy serwisować dmuchawy (pompy powietrza) samodzielnie. Podczas 
użytkowania nie należy umieszczać przewodu w miejscach narażonych na działanie wody, wilgoci 
lub ruchu drogowego. Gdy dmuchawa (pompa powietrzna) nie jest używana, przechowywać ją w 
pozycji pionowej na stabilnej powierzchni i w suchych warunkach wewnątrz pomieszczenia. 
Przewód luźno zwinąć i umieścić go obok dmuchawy (pompy powietrza). 

Instrukcja uziemienia dla wszystkich uziemionych, podłączonych produktów: 
Ten produkt powinien być uziemiony.  W przypadku zwarcia elektrycznego, uziemienie zmniejsza 
ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Ten produkt jest dostarczany z kablem posiadającym 
przewód uziemiający z wtyczką uziemiającą. Wtyczka musi być podłączona do gniazdka, które 
jest prawidłowo zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami oraz 
rozporządzeniami. 

Zagrożenia: 
Nieprawidłowa instalacja wtyczki uziemiającej może prowadzić do porażenia prądem 
elektrycznym. Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Aby uniknąć 
zagrożenia, powinien on zostać wymieniony na nowy przez producenta, przedstawiciela serwisu 
lub osobę o podobnych kwalifikacjach. Jeżeli konieczna jest naprawa lub wymiana kabla albo 
wtyczki, należy skontaktować się z kwalifikowaną osobą.  
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• Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy używać dmuchawy 
(pompy powietrza) z żadnym półprzewodnikowym urządzeniem do regulacji prędkości 
obrotowej. 

• Upuszczenie oraz uderzenia w dmuchawę, mogą spowodować jej wadliwe działanie. 
• Przed podłączeniem dmuchawy (pompy powietrza) należy upewnić się, że wyłącznik 

"on/off" dmuchawy znajduje się w pozycji wyłączonej. 
• Ustawić w najbliższej możliwej odległości od źródła zasilania. 

 
• Produkt powinien być regularnie sprawdzany pod kątem występowania potencjalnie 

niebezpiecznych czynników, takich jak: uszkodzony przewód, wtyczka, obudowa lub części 
wewnętrzne, w przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń, produkt nie powinien być 
używany do czasu jego naprawy.  

• Nie zostawiać dmuchawy (pompy powietrza) w deszczu lub na zewnątrz, gdy nie jest 
używana. 

• Ten rodzaj dmuchawy jest głównie stosowany do dostarczania powietrza do 
nadmuchiwanych przedmiotów. 

• Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia zawsze wyłączaj zasilanie, 
odłączając wtyczkę od gniazda. W razie wątpliwości należy skontaktować się z 
wykwalifikowanym elektrykiem. 

• Urządzenie jest przystosowane do pracy na zewnątrz. 
• Ta dmuchawa jest przeznaczona wyłącznie do użytku niekomercyjnego (domowego).   

 
Utylizacja: 

Symbol, umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu, oznacza, 
że produkt nie może być przetwarzany z odpadami z gospodarstw 
domowych. Należy go dostarczyć do punktu zbiórki odpadów 
elektrycznych i elektronicznych w celu recyklingu i utylizacji. 
Zapewniając odpowiednią utylizację tego produktu, zapobiegasz 
potencjalnie negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i 
zdrowia ludzkiego. Recykling materiałów pomaga chronić nasze zasoby naturalne. 

Konserwacja: 
Trzymać z dala od wody. Do czyszczenia używać wilgotną szmatkę. Dmuchawa (pompa 
powietrzna) nie wymaga smarowania oraz nie posiada części, które użytkownik musi 
konserwować. Nie należy serwisować dmuchawy (pompy powietrza) samodzielnie. Podczas 
użytkowania nie należy umieszczać przewodu w miejscach narażonych na działanie wody, wilgoci 
lub ruchu drogowego. Gdy dmuchawa (pompa powietrzna) nie jest używana, przechowywać ją w 
pozycji pionowej na stabilnej powierzchni i w suchych warunkach wewnątrz pomieszczenia. 
Przewód luźno zwinąć i umieścić go obok dmuchawy (pompy powietrza). 

Instrukcja uziemienia dla wszystkich uziemionych, podłączonych produktów: 
Ten produkt powinien być uziemiony.  W przypadku zwarcia elektrycznego, uziemienie zmniejsza 
ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Ten produkt jest dostarczany z kablem posiadającym 
przewód uziemiający z wtyczką uziemiającą. Wtyczka musi być podłączona do gniazdka, które 
jest prawidłowo zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami oraz 
rozporządzeniami. 

Zagrożenia: 
Nieprawidłowa instalacja wtyczki uziemiającej może prowadzić do porażenia prądem 
elektrycznym. Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Aby uniknąć 
zagrożenia, powinien on zostać wymieniony na nowy przez producenta, przedstawiciela serwisu 
lub osobę o podobnych kwalifikacjach. Jeżeli konieczna jest naprawa lub wymiana kabla albo 
wtyczki, należy skontaktować się z kwalifikowaną osobą.  

T40 

Przewód zielony (z żółtymi paskami lub bez) jest przewodem uziemiającym. Należy sprawdzić z 
wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem, czy instrukcje dotyczące uziemienia są w pełni 
zrozumiałe lub czy produkt jest prawidłowo uziemiony. Nie wolno modyfikować dostarczonej 
wtyczki; jeśli nie pasuje do gniazdka, należy zlecić jej prawidłową instalację wykwalifikowanemu 
elektrykowi. 

Metody uziemienia: 
W przypadku produktu z uziemieniem, podłączonego do przewodu o natężeniu mniejszym niż 15 
amperów i przeznaczonego do użytku w odpowiednim obwodzie zasilającym, należy stosować się 
do tych instrukcji.: Ten produkt jest przeznaczony do użytku we właściwym obwodzie, posiada 
wtyczkę z uziemieniem, która jest pokazana na rysunku A. Do podłączenia tej wtyczki można użyć 
przejściówki, która wygląda jak wtyczka pokazana na rysunku B i C do gniazda 3-biegunowego (2-
biegunowego), jak pokazano na szkicu B, jeżeli nie jest dostępne prawidłowo uziemione gniazdo. 
Przejściówka tymczasowa powinna być używana tylko do momentu, gdy gniazdo (szkic A) nie 
będzie mogło być zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka. 

 

 

Chronić przed 
dziećmi

Chronić przed 
wodą

Przechowywać 
w suchym 

pomieszczeniu
Nie demontować


