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Veiligheid
De handleiding lezen en 
bewaren

Lees de volgende aanwij-
zingen aandachtig door en 
bewaar deze gebruiksaanwij-
zing, voor het geval u later 
iets wilt nalezen.

Als u het artikel aan iemand anders door-
geeft, doe er dan ook deze gebruiksaanwij-
zing bij.

Legenda
De volgende symbolen en signaalwoorden 
worden in deze gebruiksaanwijzing, op het 
artikel of op de verpakking gebruikt.

 WAARSCHUWING!
Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op 
een gevaar met een gemiddeld risiconi-
veau, dat, indien niet vermeden, kan leiden 
tot de dood of een ernstig letsel.

OPMERKING!
Dit signaalsymbool/-woord waarschuwt 
voor mogelijke materiële schade.

Dit symbool geeft u nuttige 
aanvullende informatie over het 
gebruik

Conformiteitsverklaring: Met 
dit symbool gemarkeerde pro-
ducten voldoen aan alle toe te 
passen Gemeenschapsvoor-
schriften van de Europese Eco-
nomische Ruimte.

Gebruik volgens de 
voorschriften
Deze blaaspomp is een handapparaat dat 
wordt gebruikt om zwembanden, opblaas-
bare boten, gastenbedden, luchtmatrassen 
en dergelijke meer op te pompen en leeg 
te laten lopen. De pomp is uitsluitend be-
doeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik 
de pomp niet voor fiets- of autobanden.
De pomp is geen speelgoed. Gebruik de 
pomp uitsluitend zoals beschreven in 
deze gebruiksaanwijzing en breng geen 
wijzigingen aan. Elk ander gebruik wordt 

beschouwd als onjuist en kan leiden tot 
materiële schade. De fabrikant of verkoper 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade veroorzaakt door onjuist of ver-
keerd gebruik.

Veiligheidsvoorschriften

 WAARSCHUWING!
Risico’s voor kinderen en personen 
met verminderde lichamelijke, zin-
tuiglijke of geestelijke capaciteiten 
(bijvoorbeeld gedeeltelijk gehandi-
capte personen, oudere personen met 
een beperking van hun lichamelijke en 
geestelijke capaciteiten) of een gebrek 
aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld 
oudere kinderen).

 � De pomp kan door kinderen vanaf 
8 jaar en ouder en ook door personen 
met verminderde lichamelijke, zin-
tuiglijke of geestelijke capaciteiten of 
een gebrek aan ervaring en/of kennis 
worden gebruikt, als er toezicht op hen 
is of als ze instructies hebben gekregen 
met betrekking tot het veilige gebruik 
van de pomp en de daaruit voortvloei-
ende gevaren hebben begrepen.

 � Vermijd contact van batterijvloeistof 
met huid, ogen en slijmvliezen. In geval 
van contact, spoel de getroffen gebie-
den onmiddellijk met veel schoon 
water en raadpleeg onmiddellijk een 
arts.

 � Kinderen mogen niet met de pomp 
spelen.

 � Reiniging en onderhoud door de 
gebruiker mogen niet door kinderen 
worden uitgevoerd als er geen toezicht 
op hen is.

 � Kinderen niet laten spelen met verpak-
kingsmateriaal of USB-aansluitkabels. 
Gevaar voor verstikking en verwurging.

 � Spuitmond nooit op uw ogen of de 
ogen van andere personen als het 
apparaat is ingeschakeld.

OPMERKING!
Gevaar voor schade!
Onjuist gebruik van de pomp kan leiden tot 
beschadigingen.

 � Bescherm de pomp tegen extreme 
hitte, zonlicht, stof, magnetische 
velden, chemicaliën en mechanische 
slijtage.

 � Pomp niet laten vallen en niet bloot-
stellen aan sterke schokken.

 � Pomp niet in water of andere vloeistof-
fen onderdompelen en beschermen 
tegen vocht.

 � Pomp niet openen en er zelf geen 
reparaties aan uitvoeren.

 � Openingen van het apparaat en de 
spuitmond niet blokkeren en er geen 
voorwerpen insteken.

 � Zorg ervoor dat er geen kleine voor-
werpen zoals zand, kleine steentjes 
enz. worden aangezogen.

 � Ontlaad de accu nooit volledig omdat 
dit de levensduur van de accu verkort.

 � Stop onmiddellijk met het opladen 
in geval van ernstige oververhitting. 
Als de accu erg heet is geworden of 
zelfs vervormd is, de pomp niet meer 
gebruiken.

 � Vul het opblaasbare artikel niet te veel. 
Het zou kunnen ploffen. Pomp daarom 
nooit zonder toezicht gebruiken.

Extra bij de levering:
- Opbergtas
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiebewijs

Onderdelen en bedienings-
elementen (levering)

1 Adapter

2 Aan-uitschakelaar (achterkant)

3 Blaaspomp

4 Adapter (tweedelig)

5 Adapter

6 USB-aansluitkabel

7 USB-bus

8 Adapter

Ingebruikname
Levering controleren

1. Neem alle onderdelen uit de ver-
pakking en verwijder beschermfolie 
enzovoort.

2. Controleer alle onderdelen op schade. 
Als er schade wordt vastgesteld het 
artikel niet gebruiken maar contact 
opnemen met ons servicecentrum 
(contactgegevens op de garantiekaart).

3. Controleer of alle onderdelen aanwezig 
zijn.

Accu opladen
Voor het gebruik dient de in de pomp 
geïnstalleerde accu te worden opgeladen. 
De USB-bus hiervoor bevindt zich aan de 
onderzijde van de pomp. 

 » Sluit de meegeleverde USB-aansluitka-
bel aan op de USB-bus van de pomp en 
op de USB-bus van een computer (PC, 
tablet, notebook) of een USB-lader.

Het controlelampje naast de aansluitbus 
brandt rood, de accu wordt opgeladen.
Zodra het controlelampje groen is, is de 
accu 100% opgeladen.
. 

Let op: 
 � Laadduur: ca. 6-8 uur
 � Bedrijfsduur: ca. 40 minuten
 � De laadstatus wordt weergegeven: 

100 % - groen 
99-6 % - rood 
Uit - 5 % of minder  

Gebruik
Functiebeschrijving
U kunt met de pomp opblaasbare artikelen 
opblazen of bij opgeblazen artikelen de 
lucht eruit zuigen.
Voor dit doel worden er adapters in de bij-
behorende pompopening gestoken.
Indien nodig kunt u de pomp ook recht-
streeks op het opblaasbare artikel aanslui-
ten, dus zonder gebruik te maken van een 
adapter.

Pomp max. 10 minuten aan 
een stuk gebruiken. Daarna 
laten afkoelen

Adapter selecteren 

bijv. voor gasten- of 
waterbedden

bijv. voor zwembanden en 
opblaasbaar speelgoed

Tweedelige adapter
Beide onderdelen:
bijv. zeer grote opblaasbare 
artikelen (steek de onder-
delen in elkaar nadat het 
onderste deel aan het op-
blaasbare artikel is beves-
tigd) Onderste deel alleen:
bijv. opblaasbare boot

bijv. andere grote opblaas-
bare artikelen 
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Opblazen
1. De passende adapter(s) selecteren 

(indien nodig) en vast in de opblaas-
opening steken. 

Opblaasopening

2. Adapter op of in het ventiel van het op 
te blazen artikel steken.

3. Drukken op de aan-uitschakelaar aan 
de zijkant tot het gewenste vulvolume 
is bereikt.

4. Pomp uitschakelen.
5. Zet een eventueel aanwezige ventiel- 

of afsluitdop op het opblaasbare artikel 
of draai het ventiel of de dop vast.

Afzuigen
1. De passende adapter(s) selecteren en 

vast in de afzuigopening steken. 

Afzuigopening

2. Adapter op of in het ventiel steken 
van het artikel waar u de lucht uit wilt 
verwijderen.

3. Aan-uitschakelaar aan de zijkant in wer-
king stellen.

4. Pomp uitschakelen als de lucht volledig 
uit het opblaasartikel is gezogen.

5. Nog aanwezige resterende lucht 
door het oprollen of vouwen van het 
opblaasartikel bij geopend ventiel 
verwijderen. 

Toepassingsvoorbeelden 
(opblazen)

Voorbeeld  1

Voorbeeld  2

Reinigen en opbergen
1. Maak de pomp en adapter(s) schoon 

met een zachte en licht bevochtigde 
doek. Zorg ervoor dat er geen vloeistof 
in het binnenste van de pomp terecht-
komt. 
Gebruik in geen geval oplos- of schuur-
middelen, harde borstels, metalen of 
scherpe voorwerpen voor het reinigen.

2. Openingen van het apparaat met een 
zachte kwast reinigen. 

Als u de pomp langere tijd niet meer 
gebruikt:

1. Pomp en adapters schoonmaken. Zorg 
ervoor dat alle onderdelen droog zijn.

2. Accu opladen.
3. Alle onderdelen op een droge en tegen 

stof beschermde plaats bewaren.
4. Ideale opslagtemperatuur: 10-20 °C. 

Opbergtas gebruiken.
5. Zo bewaren dat kinderen niet aan de 

pomp en de adapters kunnen.

Technische specificaties
Model: GT-MIP-01
Accu: 3600 mAh
Ingang: 5,0 V   / 0,8 A
Max. Luftdruk: 22 bar
Max. luchtstroom: 300 l/min
Revisienummer: 2020_01

Omdat onze producten voortdurend 
worden doorontwikkeld en verbeterd, zijn 
wijzigingen in het design en technische 
veranderingen mogelijk. 
Deze gebruiksaanwijzing kan ook als 
pdf-bestand van onze homepage  
www.gt-support.de worden gedownload.

Afvoeren
Verpakking afvoeren

Gooi de verpakking soort 
bij soort weg. Leg karton en 
kartonnen dozen bij het oud 
papier en breng folie naar de 
inzameling van herbruikbare 
materialen.

Artikel afvoeren
Voer het artikel af in overeenstemming met 
de in uw land geldende voorschriften.

Apparaten mogen niet in 
het normale  huisvuil wor-
den weggegooid! In over-
eenstemming met richtlijn 
2012/19/EU moet het appa-
raat aan het einde van de 
levensduur correct worden 
afgevoerd.

Daarbij worden de in het apparaat aanwe-
zige waardevolle stoffen verder doorgeleid 
voor hergebruik en wordt belasting van het 
milieu voorkomen.
Breng het oude apparaat naar een inza-
melpunt voor elektronisch afval of een 
hergebruikcentrum. Gooi ook de verpak-
kingsmaterialen weg in overeenstemming 
met de milieueisen, door ze soort bij soort 
in de beschikbaar gestelde inzamelcontai-
ners te gooien. Neem voor meer informatie 
contact op met uw plaatselijke afvalverwij-
deringsbedrijf of uw gemeentebestuur. 

Batterijen en accu’s mogen 
niet bij het huisvuil!
Als consument bent u 
wettelijk verplicht om alle 
batterijen en accu’s, of ze nu 
schadelijke stoffen* bevatten 
of niet, bij een inzamelpunt 
in uw gemeente/uw wijk of 
aan de handelaar af te geven 
zodat ze afgevoerd kunnen 
worden naar een milieuvrien-
delijke verwijdering.
*Gemerkt met: Pb = lood

Conformiteitsverklaring
De conformiteit van het product met de 
wettelijk voorgeschreven normen wordt 
gewaarborgd. 
De volledige Conformiteitsverklaring vindt 
u op het internet op www.gt-support.de.

Voorbeeld  3

Globaltronics Service Center 
c/o teknihall Benelux bvba 
Brusselstraat 33 
2321 MEER 
BELGIË

KLANTENSERVICE

0900 / 44 666 44

gt-support@ teknihall.be

Gedistribueerd door (Geen serviceadres!):
Globaltronics GmbH & Co. KG 
Bei den Mühren 5 
20457 Hamburg 
Duitsland
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