
Elektrická pumpa 

 
 
 
 

 
 
D�ležité upozorn�ní 
1. Kompresor pracuje s nap�tím 230V AC. 
2. Tento kompresor je vysoce objemový nízkotlaký kompresor. Je ur�en k nafukování 
�lun�, nafukovacích l�žek, atd. Není konstruován pro nafukování pneumatik a pro 
permanentní chod. Maximální délka kontinuálního provozu je 20 minut. Delší chod m�že 
kompresor p�eh�át a poškodit. Uchovávejte kompresor mimo dosah d�tí. 
3. Úrove� hluku kompresoru je do 95 dB. 
 
Pozor! 
1. Dodržujte návod k použití všech p�edm�t�, které budete kompresorem nafukovat. 
Nikdy nep�efukujte! Prasklé p�edm�ty mohou zap�í�init t�žká zran�ní. 
2. Nenechávejte zapnutý kompresor bez dozoru. 
3. Nepoužívejte kompresor ve vlhku. Zabra�te styku p�ístroje s vodou. 
4. Zabra�te nasátí drobných p�edm�t� (písku, malých kamínk�, atd.) 
do kompresoru. 
5. Nikdy se nedívejte do vyfukovacího otvoru kompresoru. 
6. Nepokoušejte se sahat do vnit�ku p�ístroje. 
7. Chra�te p�ed dešt�m – nebezpe�í úrazu elektrickým proudem! P�ístroj uchovávejte ve 
vnit�ních prostorách. 
Poznámka: v n�kterých malých ventilech jsou pojistné záklopky, ke kterým nemusí malá 
tryska kompresoru dosáhnout, aby je uvolnila. V takovémto p�ípad� uvoln�te záklopku 
stiskem ventilu. 
 
CZ – Copyright - autorská práva 
Spole�nost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo 
zakazuje reprodukci �ástí tohoto návodu nebo jako celku t�etí stranou bez výslovného souhlasu spole�nosti MASTER SPORT 
s.r.o.. Spole�nost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nep�ebírá žádnou 
odpov�dnost za jakýkoli patent. 
 
SK - Copyright - autorské práva 
Spolo�nos� MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo 
zakazuje reprodukciu �astí tohto návodu alebo ako celku tre�ou stranou bez výslovného súhlasu spolo�nosti MASTER SPORT 
s.r.o.. Spolo�nos MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu 
zodpov�dnost za akýko�vek patent. 
 



 
CZ - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ - informace k likvidaci elektrických a elektronických za�ízení. 
Po uplynutí doby životnosti p�ístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, p�ístroj nevhazujte do domovního 
odpadu. 
Za ú�elem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na ur�ených sb�rných místech, kde budou p�ijata zdarma. 
Správnou likvidací pom�žete zachovat cenné p�írodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopad� na 
životní prost�edí a lidské zdraví, což by mohly být d�sledky nesprávné likvidace odpad�. Další podrobnosti si vyžádejte od 
místního ú�adu nebo nejbližšího sb�rného místa. P�i nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s 
národního p�edpisy ud�leny pokuty. 
 
SK - OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení. 
Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevhadzujte do domového 
odpadu. Za ú�elom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na ur�ených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. 
Správnou likvidáciou pomôžete zachova cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na 
životné prostredie a �udské zdravie, �o by mohli by dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. �alšie podrobnosti si vyžiadajte 
od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu by v súlade 
s národnými predpismi udelené pokuty. 
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Dodavatel CZ:     Dodávate� SK: 
MASTER SPORT s.r.o.    TRINET Corp., s.r.o. 
1. máje 69/14     Cesta do Rudiny 1098 
709 00 Ostrava-Mariánské Hory   024 01 Kysucké Nové Mesto 
www.nejlevnejsisport.cz    www.najlacnejsisport.sk    


