
   Deflation procedure 
 
1.Attache the hose on the  
   lower nozzle. 
 
2. Open one valve —  Make sure that 
the knob is pressed in (open) and re-
mains open during the deflation and 
inflation as well. Specially important 
during deflation 
  
3. Start the pump, remember to  
    be careful using the turbo  
    function (red button) and turn  
    it of a while berfore the floor  
    is completely empty. 
 
(if properly done it will have a storage 
space of 120x70x50 cm). 

1: Roll out the floor where you want to   
    use it. 
 
2. Make sure that all valves are closed. 
 
3. Attache the hose onto the top nozzle    
   on the pump. 
 
4. Open one valve and attache the     
hose 
 
5. Push the orange button, to start the  
    pump. 
 
6. The red button starts the turbo  
    blower. Use it carefully and turn  
    of the turbo in the end of the filling.  
    Only use the turbo pump sparingly  
    in short sequenses.  
 
 

Handling instructions 

OBS! The fan can run max 20 min. Otherwise 
there is a risk that the fan burns. 
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Push and twist the knob and 
the valve will stay open. 

Very important — especially when deflating 



   Vid tömning 
 
 1. Sätt fast slangen på det  
     lägre munstycket på pumpen. 
 
 2. Öppna en ventil  
     OBS! Se till att  knappen är in-
tryckt och stannar i öppet läge—
innan du ansluter slangen. 
  
 3. Starta pumpen, kom ihåg att 
     vara försiktig med turbo 
     funktionen (röd knapp) och  
     stäng av turbon ett tag innan  
     golvet  är helt tomt. 
 
 (om det hela är ordentligt gjort kom-
mer luftgolvet ha ett lagringsut-
rymme på 120x70x50 cm) 

1: Rulla ut luftgolvet där du vill 
     använda det. 
 
 2. Se till att alla ventiler är stängda. 
 
 3. Montera slangen på det översta  
     munstycket på pumpen. 
 
 4. Öppna en ventil på luftgolvet  
     och anslut slangen in i det. 
 
 5. Tryck på den brandgula knappen,  
     för att starta pumpen. 
 
 6. Den röda knappen startar  
    turbofläkten. Använd den  
    försiktigt och vrid av turbo i slutet  
    av fyllningen. Använd endast  
    turbopumpen sparsamt i korta  
    sekvenser.  
 
 

Användning av pumpen 

OBS! Pumpen får köras i max 20 
min. Risk för överhettning. 
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Tryck in och vrid, och den stannar i     
öppet läge. 

Extra viktigt vid tömning 


