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Pumpa na míče MASTER® - 12     MAS-B071 
Sada obsahuje: 

- 1 ks pumpa 
- 1 ks hadička (šlaušek) 
- 2 ks koncovky 

Pumpu s příslušenstvím můžete používat i pro nafukování jiných výrobků, např. nafukovací 
kruhy, rukávky a jiné nafukovací výrobky. 
Návod k použití 

1. Přišroubujte koncovku ke šlaušku a ten k pumpě 
2. Navlhčete koncovku vodou s mýdlem  
3. Opatrně vložte lehkým krouživým pohybem koncovku do ventilku  
4. Nafoukněte výrobek 
5. Koncovku opatrně vytáhněte z ventilku  

Bezpečnostní upozornění:  
- Nevystavujte pumpu nadměrným teplotám 
- Skladujte na suchém a čistém místě.  
- Pro čištění používejte pouze mýdlovou vodu, nepoužívejte žádné agresivní čistící 

prostředky 
- Výrobek žádným způsobem neupravujte 
- Nevystavujte pumpu nadměrnému tlaku, může dojít k poškození 
- Pokud je výrobek nebo některý z přiložených dílů poškozený, nepoužívejte ho 
- Výrobek skladujte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků 

 
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  
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Pumpa na lopty MASTER® - 12     MAS-B071 
Sada obsahuje: 
- 1 ks pumpa 
- 1 ks hadička (šlaušek) 
- 2 ks nadstavce 
Pumpu s príslušenstvom môžete používať aj pre nafukovanie iných výrobkov, napr. 
Nafukovacie kruhy, rukávniky a iné nafukovacie výrobky. 
Návod na použitie 
1. Priskrutkujte koncovku ku šlaušku a ten k pumpe 
2. Navlhčite koncovku vodou s mydlom 
3. Opatrne vložte ľahkým krúživým pohybom koncovku do ventila 
4. Nafúknite výrobok 
5. Koncovku opatrne vytiahnite z ventilu 
Bezpečnostné upozornenie: 
- Nevystavujte pumpu nadmerným teplotám 
- Skladujte na suchom a čistom mieste. 
- Na čistenie používajte iba mydlovú vodu, nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky 
- Nerobte na výrobku žiadne úpravy 
- Nevystavujte pumpu nadmerným tlakom, môže dôjsť k poškodeniu 
- Ak je výrobok alebo niektorý z priložených dielov poškodený, nepoužívajte ho 
- Výrobok skladujte mimo dosahu detí a domácich zvierat 

 

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi 
záruku 2 roky odo dňa predaja. 

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  
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  


