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Nafukovací vak MASTER® Lazy Air 

MAS-B160 

 
Návod na použití 

Děkujeme, že jste zakoupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich 
výrobků, mohou se objevit jednotlivé vady či přehlédnuté nedostatky. Pokud zjistíte jakoukoliv vadu, neváhejte a 
kontaktujte nás. 
DŮLEŽITÉ: Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny. 
Uschovejte tento návod pro budoucí použití. 
 
Bezpečnostní opatření 

- Maximální nosnost je 200 kg. 
- Abyste zabránili nadměrnému úniku vzduchu, doporučujeme vrstvu materiálu u otvoru vaku stočit pětkrát 

před tím, než uzavřete zámek vaku. Vrstvy rolujte tak, aby na sebe pevně přiléhaly. 
- Zamezte styku s ostrými předměty. 
- Vak je vhodný k použití na zatravněných plochách, na pláži, žulových/mramorových apod. plochách. 

Nepoužívejte na nerovném povrchu. 
- K zajištění vaku na místě můžete použít přiložené kotvící háky. Kotvící hák protáhněte skrz oko na vaku.  
- Před použitím ve vodě se ujistěte, že je vak pevně uzavřen. Při prvním použití doporučujeme, abyste si 

výrobek nejprve vyzkoušeli na mělčině. Výrobek by na vodě neměl být používán neplavci a dětmi. 
- Na vak neskákejte a nepřekračujte jeho maximální nosnost. 
- Výrobek není určen k praní v pračce. Znečištěný vak jednoduše očistíte vlhkým hadříkem. 
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Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky ode 

dne prodeje. 
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé: 
1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se 
záručním listem  
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou 
3. mechanickým poškozením 
4. opotřebením dílů při běžném používání 
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou 
6. neodbornými zásahy 
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, 
neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry  
Copyright - autorská práva 

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí 

stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou 

odpovědnost za jakýkoli patent. 

 
MASTER SPORT s.r.o. 
Provozní 5560/1b  
722 00 Ostrava – Třebovice 
servis@mastersport.cz 
www.mastersport.cz
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Nafukovací vak MASTER® Lazy Air 

MAS-B160 

 
Návod na použitie 

Ďakujeme, že ste zakúpili náš výrobok. Napriek tomu, že venujeme všetko úsilie, aby sme zaistili 
najlepšiu kvalitu našich výrobkov, môžu sa objaviť jednotlivé vady či prehliadnuté nedostatky. Ak 
zistíte akúkoľvek vadu, neváhajte a kontaktujte nás. 
DÔLEŽITÉ: Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte všetky pokyny. 
Uschovajte tento návod pre budúce použitie. 
 
Bbezpečnostné opatrenia 
- Maximálna nosnosť je 200 kg. 
- Aby ste zabránili nadmernému úniku vzduchu, odporúčame vrstvu materiálu u otvore vaku stočiť 
päťkrát pred tým, než uzavriete zámok vaku. Vrstvy trolujte tak, aby na seba pevne priliehali. 
- Zabráňte kontaktu s ostrými predmetmi. 
- Vak je vhodný na použitie na zatrávnených plochách, na pláži, žulových / mramorových pod. 
plochách. Nepoužívajte na nerovnom povrchu. 
- Na zabezpečenie vaku na mieste môžete použiť priložené kotviace háky. Kotviaci hák pretiahnite 
cez slučkový vaku. 
- Pred použitím vo vode sa uistite, že je vak pevne uzavretý. Pri prvom použití odporúčame, aby ste 
si výrobok najprv vyskúšali na plytčine. Výrobok by na vode nemal byť používaný neplavci a deťmi. 
- Na vak neskáčte a neprekračujte jeho maximálnu nosnosť. 
- Výrobok nie je určený na pranie v práčke. Znečistený vak jednoducho očistíte vlhkou handričkou. 
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Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi 
nasledujúce záruku 2 roky 

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté: 

1. zavinením užívateľa tj. Poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so 

záručným listom  

2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou 

3. mechanickým poškodením 

4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní (napr. Gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy ako ložiská, 

klinový remeň, opotrebenie tlačidiel na computeri) 

5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou 

6. neodbornými zásahmi 

7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, 

neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi  
 

Copyright - autorské práva 

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku 

treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá 

žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent. 
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 Inflatable lounger MASTER® Lazy Air 
MAS-B160 

 
User's Manual 

 
Please make sure that you read this manual carefully before attempting to use your new product. 
 
Keep the manual for future reference. 
 
Safety Instructions 
 

- Maximum user weight: 200 kg. 
- To slow down the air leakage, fold the strip at least 5 times before closing the buckle. Roll the 

layers tightly. 
- Keep away from sharp objects. 
- Suitable for use on grassland, beach or granite/marble surfaces. Do not use on an uneven 

surface. 
- You can find a loop on the lounger that you can anchor to the ground with the included metal 

stake.  
- Make sure that the lounger is sealed properly before using in water. Try it in shallow water 

before the first use. Use of the lounger in water is not recommended for non-swimmers and 
children. 

- Do not jump on the lounger and do not overload it.  
- Do not wash in a washing machine. The lounger can be cleaned with a wet cloth. 
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Set-Up Instructions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARRANTY 
for other countries 

The product is warranted for 24 months following the date of 
delivery to the original purchaser. 

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or 
intentional damage, neglect or commercial use.  
Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for 
damages for loss of use. 
This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use. 
Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void. 
© COPYRIGHT 
MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner´s Manual. No text, details, or illustrations from this manual 
may be reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may 
they be made available to others. 
Reproduction prohibited! 
 
Address of local distributor:  


