
 

 
NÁVOD NA POUŽITIE 
Sprievodca použitia a údržby profi nafukovadla. 
 
1. Všeobecné informácie 
 
Naše zábavné nafukovadlá vyrába tím  kvalifikovaných profesionálov, s použitím 3D softvéru a 
najlepších šijacích strojov SEIKO z Japonska, kvalitných materiálov a technológiou spracovania aby 
mohli zabezpečiť konzistentný dizajn a kvalitu pre našich zákazníkov. 
 
Ak sa budete držať sprievodného manuálu, budete sa tešiť z mnohých rokov užívania svojej novej 
atrakcii, nafukovacieho reklamneho putacu alebo obrazovky.  
 
Pozrite si Vaše balenia a uistite sa, aby bolo kompletné. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte 
Nafukovaciareklama.sk  0917 374 112 / 0905 789 298, alebo nás kontaktujte online 
info@nafukovaciareklama.sk 
 
 
Dôležité upozornenia ! 
 
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 nafukovadla kontrolujte stabilitu kompresoru (v prípade externého 
kompresoru), či je rovno postavený a či rukávec cez ktorý vháňa vzduch je rovno napnutý. 
 
Zamedzte manipulácii s kompresorom a nafukovadlom nepovolaným osobám. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
POUŹÍVANIE 
 
Nafukovadlá môžete inštalovať na parkoviskách, trávnatých plochách, betónových plochách, pri 
chodníkoch a na ostatných rovných plochách. Odporúčame používať kliny (bežne používané pri 
stavaní stanov) s dĺžkou okolo 50cm /podľa veľkosti nafukovadla/, ktoré sa istia do zeme. Pripeňujú sa 
o ne bezpečnostné laná, ktoré sú priviazané o oká v tvare D na dolnej časti nafukovadla. Prípadne iné 
adekvátne kotviace prvky. 
 
 
Zabezpečenie nafuvadla proti pohybu: 
Neodporúčame nafukovadlá inštalovať v silnom vetre – iba na vlastné riziko. 
V prípade silného dažďa je nutné vypnúť kompresor a uschovať ho na suchom mieste. 
 
 
 

Umiestnite obrazovku na rovný 
povrch s podložkou aby sa 
zamedzilo poškodeniu  alebo 
znečisteniu.  

 
Pripravte si kompresor/elektrickú 
pumpu, elektrickú prípojku 220V 
a predlžovačku.  

Pripevnite kompresor/elektrickú 
pumpu k jednému 
nafukovaciemu otvoru. 

 
Nájdite na kompresore/el.pumpe 
hlavné spínacie tlačidlo ON/OFF 
a zapnite kompresor/el.pumpu na 

pár sekúnd. 

 
Keď sa nafukovadlo trochu 
nafúkne, zastavte kompresor 
a napravte všetky zhyby 
a skrútené miesta tak aby ste 
nafukovadlo narovnali pozdĺž 
celej jeho veľkosti. 

 
Uistite sa, že 2. vyfukovací 
rukávec alebo vyfukovacie 
prieduchy sú uzatvorené aby pri 
nafúknutí  / používaní neunikal 
vzduch. 

 
Znovu zapnite kompresor 
a prifúknite rám obrazovky.  Nie 
úplne, cca na 60% ako na 
obrázku. Skontrolujte či rám 
nafukuje správne po celom 
obvode. Následne vybaľte 
opatrne premietacie plátno. 

 
Pripnite premietacie plátno k rámu 
obrazovky. Niekedy je lepšie 
udržiavať rám jemne nafúknutý 
aby sa plátno ľahšie pripevňovalo. 

 
Pripevnite premietacie plátno 
klipmi alebo šnúrami v závislosti 
od typu prevedenia obrazovky. 

 
Skontrolujte či je obrazovka 
pripevnená na všetkých úchytoch. 

 
Pripevnite bezpečnostné laná 
k bočných kotviacim prvkom 
obrazovky. Čím viac  lán 
použijete tým bude stabilita 
obrazovky viac zabezpečená. 
 

 
Zapnite kompresor. 



 

 
Uistite sa, že na premietacom 
platne a ráme obrazovky (na 
celom nafukovadle), pod ním 
a okolo neho Vám nezastali 
žiadne nástroje alebo časti, 
ktoré by mohli nafukovadlo 
poškodiť. 

 
Nafukovadlo sa nafukuje a stavia 
rýchlo. 

 
 
Môžete potrebovať nástroj 
napríklad teleskopickú plastovú 
tyč, ktorý vám pomôže napnúť 
a zadvihnúť hlavné bočné stĺpy 
rámu. 

 
 
Obrazovka sa rýchlo napne do 
prevádzkovej polohy. Obrazovku 
nepretlakovávajte. Nafukujte ju na 
95% v prípade vzduchotesného 
prevedenia. Následne odpojte 
kompresor v prípade 
vzduchotesného prevedenia. 

 
Zatiahnite otvor aby neunikal 
vzduch a urobte záverečné 
úpravy a opatrenia. 

 
Bezpečnostné laná ukotvite o do 
zeme vsadené fixné kotviace 
body. 

 
Hotovo. 

 
Vyfukovanie obrazovky 
predstavuje opačný postup ako pri 
jej nafukovaní. 

 
Uvoľnite bezpečnostné laná. 
Uistite sa, že sa bude 
nafukovadlo skladať smerom 
dozadu. NIE smerom na 
premietacie plátno! 

 
Uvoľnite rukávec / ce  alebo 
vyfukovacie prieduchy aby sa 
obrazovka vyfúkla. V prípade 
prevedenia obrazovky so stálym 
pripojením na kompresor, 
kompresor vypnite a odpojte od 
rukávcu. 

 
Odopnite premietacie plátno. 
Postupujte opatrne. 

 
Plátno skladajte opatrne, vyhnite 
sa silnému ťahaniu, napínaniu 
a prudkým trhom, ktoré by mohli 
plátno poškodiť. I keď sa na 
plátne vytvoria po jeho skladaní 
záhyby, tie sa zase narovnajú po 
jeho opätovnom použití po pár 
hodinách keď je obrazovka na 
slnku.  

 
Plátno skladajte výhradne na 
podložke aby ste ho udržali 
čisté.l 

 
Z ľahkosťou plátno zrolujte.  

Rám nafukovacej obrazovky si 
natiahnite tak aby ste ho mohli 
úhľadne poskladať. 

 
Vytlačte z rámu zvyšný vzduch. 

 
Prekladajte rám z jednej strany 
na druhú po jeho dĺžke. 

 
Pripravte si jednu stranu na 
rolovanie smerom ku otvoru, cez 
ktorý bude vychádzať zvyšný 
vduch. 

 
Rolujte nafukovadlo. Najlepšie 2 
osoby aby ste nafukovadlo 
zbalili esteticky a prakticky na 
prepravu, skladovanie. 

 
Pridržiavaje si nafukovadlo 
a postupne rolujte. 



 

 
Použite sťahovacie gurtne, 
popruhu na opásanie iné 
vhodné sťahovacie popruhy na 
zaistenie zrolovaného 
nafukovadla. 

 
Navlečte na nafukovadlo prenosný 
/ ochranný vak. 

 
Vložte externý kompresor do 
prenosného kartónu – ak ide 
o obrazovku s externým 
kompresorom. Zbaľte si všetky 
súčasti, náradie a podložku. 

 
Hotovo! 

 
 
ODPORÚČANIA 
 
Odporúčania ohľadne prevádzky 
 

1. Zamedzte prístupu neoprávnených osôb k upevneniu nafukovadla, elektrickej prípojke, 
kompresoru 

2. Nafukovadlo udržujte suché a dbajte na správne uskladnenie. 
 
 
REKLAMÁCIA A POŠKODENIE 
 
 
Poškodenia a reklamácie 
 

1. Nafukovadlá sú vyrábane z vysoko kvalitného materialu 0,40mm, 55mm, 0,60mm PVC 1000D 
Tarpaulinu alebo PVC nylonu. Materiál má vysokú nátrhovú pevnosť, všetky švy sú 2 – krát 
prešívané kvalitnými nylonovým niťami, preto bežným používaním sa nafukovadlo poškodiť 
nedá. V prípade, že by došlo k poškodeniu sú 2 možnosti: A) drobné dierky je možné opraviť s 
použitím nášho opravného kitu – sady na opravy, ktorý je súčasťou každého nafukovadla B) v 
prípade, že opravný kit nepostačuje, nafukovadlo sa doručí do nášho servisu a oprava sa 
zrealizuje priamo u nás na prevádzke. Všetky škody treba vždy zdokumentovať, 
odfotografovať a zaslať na obchod@nafukovaciareklama.sk , aby Vám naši technici mohli 
povedať, ako sa bude pri oprave postupovať a či je nutné viezť nafukovadlo do servisu. 

 
2. Záručné reklamácie sa nevzťahujú na: škody spôsobené nesprávnym používaním, 

mechanické škody spôsobené ostrými predmetmi, škody spôsobené v dôsledku preťaženia 
nafukovadla, škody spôsobené nesprávnym umiestnením nafukovadla 

 
3. V prípade, že dôjde k takémuto poškodeniu, opravu si zákazník musí uhradiť.  

 
4. Akékoľvek reklamácie spojené s nedostatočnou údržbou a čistením nafukovadla 

(nerešpektovanie odporúčaní ohľadne prevádzky, bod na str.3: Čistenie, údržba, bod na str.4: 
odporúčania ohľadne prevádzky), reklamácie spojené s mechanickým poškodením – 
napr.prerazané nafukovadlo, spálené nafukovadlo: sú neoprávnené a nie sú riešené v rámci 
záruky.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 
ZÁRUKA A REKLAMÁCIE: 
 
Pri reklamácii výrobku je kupujúci povinný dostatočne špecifikovať vytýkané vady výrobku v 
kompletnom reklamačnom liste. Reklamačný list je nutné doručiť písomne dodávateľovi. 
 

Záruka sa nevzťahuje na prípady ak:  

� bola vada spôsobená neodborným a/alebo nesprávnym užívaním výrobku alebo jeho 
užívaním v rozpore s návodom na použitie alebo charakterom výrobku  

� vada výrobku vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením veci do 
prevádzky  

� boli na výrobku vykonané úpravy, opravy alebo neoprávané manipulácie  
� bol vykonaný zásah do výrobku inou osobou ako zamestnancom autorizovaného servisného 

strediska alebo zamestnancom odborného servisu  
� bol výrobok mechanicky poškodený  
� bol výrobok skladovaný alebo používaný mimo predpísaného teplotného rozsahu 

definovaného v návode na používanie  
� bol výrobok skladovaný alebo používaný v prostredí nevhodnom vzhľadom na charakter 

výrobku  
� bol výrobok vystavovaný vplyvom nepriaznivého počasia (sneh, dážď, a pod.), ak tento nebol 

priamo výrobcom predurčený na používanie v takomto prostredí  
� pri uplatňovaní záručnej opravy nebol predložený platný originál pokladničného dokladu 

preukazujúci zakúpenie uvedeného výrobku  
� sú vady výrobku prejavom jeho bežného opotrebovania alebo poškodenia, ku ktorému došlo 

najmä v dôsledku nesprávneho používania výrobku  

Záruka sa rovnako nevzťahuje na vady zavinené: 

� živelnou pohromou, nesprávnym umiestnením nafukovadla 
� opotrebovaním v dôsledku používania výrobku a primeraného opotrebovania  
� nešetrným, nedbalým používaním, prenášaním a odkladaním výrobku  
� nešetrnou a neadekvátnou manipuláciou v rozpore s návodom na použitie  
� pripojením na neoriginálne príslušenstvo 


