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Samonafukovací karimatka KING CAMP Basecamp L 

Samonafukovací karimatka KING CAMP Clas Comfort 
Samonafukovací karimatka KING CAMP Clas Light 25 
Samonafukovací karimatka KING CAMP Clas Super 

Samonafukovací karimatka KING CAMP Dot Light 25 
Samonafukovací karimatka KING CAMP Dot Light Lady 

 

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup tohoto výrobku. Před použitím si pozorně 
přečtěte následující pokyny a bezpečnostní upozornění. 
 
Nafouknutí karimatky  
Po otevření ventilu se karimatka sama nafoukne. K okamžitému použití karimatku manuálně 
dofoukněte. 
Vyfouknutí karimatky  

1. Otevřete ventil a začněte karimatku směrem od konce nahoru rolovat. Srolovanou část 
stlačujte koleny. Jakmile srolujete celou karimatku, nechejte ještě po nějakou dobu unikat 
vzduch a uzavřete ventil. 
2. Ventil nechejte zavřený, karimatku rozviňte a opět srolujte. Otevřete ventil a nechejte 
unikat vzduch. Ventil znovu uzavřete. 
3. Krok 2 opakujte tak dlouho, dokud nebude možné karimatku poskládat tak, aby se vešla 
do transportního obalu. Krok 2 je obvykle nutné zopakovat dvakrát až čtyřikrát. 

 
Skladování a ošetřování samonafukovacích karimatek 

 

Aby byly zachovány funkční vlastnosti karimatky, uskladňujte ji rozvinutou s otevřeným 
ventilem. Pěnová výplň si tak nejlépe zachová roztažnost. Nasbíraná vlhkost, která se dovnitř 
dostává při dofukování ústy, se tak může efektivně vysoušet. 
  

− Při nafukování nepoužívejte žádné hustilky, vzduchové čerpadla apod. 
− TEPLOTNÍ ROZSAH  POUŽITÍ JE OD -20°C DO +50°C! 
− NENECHÁVEJTE NAFOUKNUTOU KARIMATKU (S UZAVŘENÝM 

VENTILEM) ZA HORKÉHO DNE VE STANU ČI AUTĚ, NEBO NA SLUNCI! 
− CHRAŇTE karimatku před otevřenými ohněm, jiskrami, žhavými uhlíky, horkým 

vařičem, lampou nebo jiným zdrojem tepla! 
− Karimatka by neměla přijít do styku s chlorovanou vodu např. z bazénu apod. 
− Vždy zkontrolujte místo, na které se chystáte karimatku umístit, aby nedošlo k jejímu 

propíchnutí či poškození. Zamezte styku s ostrými kameny, štěrkem, větvičkami, 
jehličím, šiškami, suchou trávou a jinými ostrými předměty. Pokud dojde k propíchnutí 
karimatky, použijte k opravě lepidlo (popř. záplaty). 

− V případě poškození ventilu nebo jeho těsnění se obraťte na prodejce. 
− Karimatku uskladňujte vodorovně v rozvinutém stavu s otevřeným ventilem. 
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− Karimatku skladujte v suchu při relativní vlhkosti do 60% a při teplotě v rozmezí od 
+5°C do +30°C ! Před uskladněním se ujistěte, že je povrch karimatky suchý. 

− K čištění používejte jemné prostředky na mýdlové bázi, vlažnou vodu a jemnou houbu 
nebo hadřík. Ventil musí být uzavřen, aby se dovnitř nedostala voda. 

− Karimatku sušte na vzduchu, rozvinutou a s otevřeným ventilem. Karimatku v žádném 
případě nesušte na přímém slunci nebo u zdroje tepla. 

 

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli 
záruku 2 roky ode dne prodeje. 

 
Záruční podmínky: 
Na výrobek se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě. 
V době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo 
vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána. 
  
Práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené: 
Práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené: 
- mechanickým poškozením 
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou 
- neodbornými zásahy 
- nesprávným zacházením či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, 

působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, 
- úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry 
 
Reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a potvrzeným záručním listem. 
Záruku lze uplatňovat pouze u organizace, u které byl výrobek zakoupen. 
 
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 
Czech Republic 
servis@mastersport.cz 
www.mastersport.cz 
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Samonafukovacia karimatka KING CAMP Basecamp L 

 Samonafukovacia karimatka KING CAMP Clas Comfort 

Samonafukovacia karimatka KING CAMP Clas Light 25 

Samonafukovacia karimatka KING CAMP Clas Super 

Samonafukovacia karimatka KING CAMP Dot Light 25 

    Samonafukovacia karimatka KING CAMP Dot Light Lady 

 

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli pre nákup tohto výrobku. Pred použitím si pozorne prečítajte 
nasledujúce pokyny a bezpečnostné upozornenia. 
 
Nafúknutie krytu  
Po otvorení ventilu sa karimatka sama nafúkne. K okamžitému použitiu karimatku manuálne 
dofúknite. 
 
Vyfúknutie karimatky  
1. Otvorte ventil a začnite karimatku smerom od konca nahor rolovať. Zrolovanú časť stláčajte 
kolenami. Akonáhle zrolujete celú karimatku, nechajte ešte po nejakú dobu unikať vzduch a uzavrite 
ventil. 
2. Ventil nechajte zavretý, karimatku rozviňte a opäť zrolujte. Otvorte ventil a nechajte unikať vzduch. 
Ventil znova uzavrite. 
3. Krok 2 opakujte tak dlho, kým nebude možné karimatku poskladať tak, aby sa zmestila do 
transportného obalu. Krok 2 je zvyčajne potrebné zopakovať dvakrát až štyrikrát. 
 
Skladovanie a ošetrovanie samonafukovacích karimatiek 
Aby boli zachované funkčné vlastnosti karimatky, uskladňujte ju rozvinutú s otvoreným ventilom. 
Penová výplň si tak najlepšie zachová rozťažnosť. Nazbieraná vlhkosť, ktorá sa dovnútra dostáva pri 
dofukovaní ústami, sa tak môže efektívne vysúšať. 
 

• Pri nafukovaní nepoužívajte žiadne hustilky, vzduchové čerpadlá a pod. 
• Teplotný rozsah použitia je OD -20 ° C DO + 50 ° C! 
• NENECHÁVAJTE nafúknutú karimatku (s uzavretým ventilom) za horúceho dňa v stane či 

aute, alebo na slnku! 
• CHRÁŇTE karimatku pred otvorenými ohňom, iskrami, žeravými uhlíkmi, horúcim varičom, 

lampou alebo iným zdrojom tepla! 
• Karimatka by nemala prísť do styku s chlórovanou vodu napr. z bazéna a pod. 
• Vždy skontrolujte miesto, na ktoré sa chystáte karimatku umiestniť, aby nedošlo k jej 

prepichnutiu či poškodeniu. Zabráňte kontaktu s ostrými kameňmi, štrkom, vetvičkami, 
ihličím, šiškami, suchou trávou a inými ostrými predmetmi. Pokiaľ dôjde k prepichnutiu 
karimatky, použite k oprave lepidlo (popr. záplaty). 

• V prípade poškodenia ventilu alebo jeho tesnenia sa obráťte na predajcu. 
• Karimatku uskladňujte vodorovne v rozvinutom stave s otvoreným ventilom. 
• Karimatku skladujte v suchu pri relatívnej vlhkosti do 60% a pri teplote v rozmedzí od + 5 ° C 

do + 30 ° C! Pred uskladnením sa uistite, že je povrch karimatky suchý. 
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• Na čistenie používajte jemné prostriedky na mydlovej báze, vlažnú vodu a jemnú hubku alebo 
handričku. Ventil musí byť uzavretý, aby sa dovnútra nedostala voda. 

• Karimatku sušte na vzduchu, rozvinutú a s otvoreným ventilom. Karimatku v žiadnom prípade 
nesušte na priamom slnku alebo pri zdroji tepla. 

 

 

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

 

Záručné podmienky: 
Na výrobok sa poskytuje kupujúcemu záručná doba 24 mesiacov odo dňa kúpy. V dobe záruky budú 
odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku 
tak, aby vec mohla byť riadne používaná. 
Práva zo záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené: 
- mechanickým poškodením 
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 
- neodbornými zásahmi 
- nesprávnym zaobchádzaním či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, 
pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, 
- úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi 
 

Reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s údajom o závade a potvrdeným záručným listom. 
Záruku je možné uplatňovať iba u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. 
 
Copyright - autorské práva 
Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohto 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. 

 
MASTER SPORT s.r.o. 
Provozní 5560/1b 
722 00 Ostrava – Třebovice 
Czech Republic 
servis@mastersport.cz 
www.mastersport.cz 


