
nepřefukujte!  Prasklé předměty mohou zapříčinit těžká zranění.
2. Nenechávejte zapnutý kompresor bez dozoru.
3. Nepoužívejte kompresor ve vlhku. Zabraňte styku přístroje s vodou.
4.  Zabraňte nasátí drobných předmětů (písku, malých kamínků, atd.) do kompresoru.
5. Nikdy se nedívejte do vyfukovacího otvoru kompresoru.
6. Nepokoušejte se sahat do vnitřku přístroje.
7.  Chraňte před deštěm – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Přístroj uchovávejte ve vnitřních 

prostorách.
Poznámka:  v některých malých ventilech jsou pojistné záklopky, ke kterým nemusí malá tryska 

kompresoru dosáhnout, aby je uvolnila. V takovémto případě  uvolněte záklopku stiskem 
ventilu.

Postup lepení:
 1. Očistěte oblast, kterou potřebujete zalepit
 2. Opatrně sloupněte samolepící záplatu z podložky
 3. Pritiskněte přes oblast, kterou chcete zalepit
 4. Počkejte 30 minut, poté nafoukněte

Ochrana životního prostředí
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla 
neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné 
likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata 
zdarma.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní 
oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci 
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k 
použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 

použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného 

příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při 
přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.
Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

AIR COUCH MULTI MAX II
Návod k použití

A. Balení obsahuje
- nafukovací sedačku
- lepení
- návod k použití

B. Nafukování lůžka
1.  Rozbalte sedačku na rovné ploše (podlaze). Ujistěte se, že se pod ní nenacházejí žádné ostré 

předměty, které by ji mohly poškodit či dokonce propíchnout.
2.   Sedačku nafoukněte pomocí nožní pumpy, případně použijte elektrický

kompresor. Jeho použití viz. níže ad. 3 - 7.
3. Zapojte kompresor do zásuvky. Kompresora musí být vypnut – vypínač v poloze OFF. 
4. Nasaďte největší trysku na vyfukovací otvor pumpy.
5.  Vytáhněte těsnící zátky ventilu, nasaďte pumpu s tryskou do ústí ventilu.
6. Zapněte kompresor a  nafoukněte postupně všechny komory sedačky.
7. Vypněte kompresor a nafukovací ventily rychle uzavřete těsnící zátkou.
8.  Sedačka je připraven k použití.

UPOZORNĚNÍ:
Po prvním nahuštění se materiál sedačky přizpůsobuje vnitřnímu tlaku vzduchu a rozpíná se. 
Proto se může zdát, že postel po prvním použití „uchází“. Sedačku dofoukněte. Ke stejnému jevu může 
dojít i vlivem změny teploty v místnosti. U všech nafukovacích výrobků jsou jejich rozměry uváděny 
s tolerancí ± 3%.
C. Vypouštění lůžka

1.    Vytáhněte těsnící zátky a vyjměte vnitřní čáat ventilu se  zpětnou klapkou u všech komor. 
2.    Tlakem vymačkejte ze všech komor vzduch. 
3.    Lůžko složte a uložte na suché a chladné místo. Chraňte před přímým slunečním svitem 

a zdrojem tepla.
D. Čištění lůžka
Povrch lůžka  snadno omyjete pomocí hadříku a mýdlové vody. Nechte důkladně oschnout!

Kompresor

Důležité upozornění
1.  Sedačku udržujte v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů a ohně.
2.  Kompresor je určen k nafukování člunů, nafukovacích lůžek, atd. Není konstruován 

pro nafukování pneumatik a pro permanentní chod. Maximální délka kontinuálního provozu 
je 30 minut. Delší chod může kompresor přehřát a poškodit. Uchovávejte kompresor mimo 
dosah dětí.

3.  Při používání výrobku se řiďte veškerými instrukcemi uvedenými na obalu výrobku.

Pozor!
1.  Dodržujte návod k použití u všech předmětů, které budete kompresorem nafukovat. Nikdy 

CZ -1-                  Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz CZ -2-                  Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz


