
BOXOVACÍ PYTEL EVERLAST 150 CM DĚTSKÝ – NAFUKOVACÍ 
 
Části výrobku: 

1. Vrchní komora 
2. Spodní komora 
3. Základna 
4. Ventil vrchní komory 
5. Ventil spodní komory 
6. Uzávěr 
7. Zarážka 

 
Upozornění:  
- tento produkt není určen pro silový trénink, pro tvrdé údery. Používejte jej 
pouze k nácviku úderů a lehký trénink. Při větším zatížení může dojít k 
poškození stěny komor či základny. 
- tento produkt je určen především pro děti, dospělé osoby můžou výrobek 
používat pro lehký trénink.  
- nepřefukujte komory - příliš mnoho vzduchu může poškodit švy! 
- tento produkt není určen k použití ve vodě 
- nepoužívejte jako plovák 
- není vhodné pro děti do 6 let 
- pro děti se vyžaduje dozor dospělých 

 
Poznámka: 
použijte nízkotlakou pumpu a postupně se nafukujte. Nepoužívejte vysokotlakou pumpu/elektrickou pumpu. Po nafouknutí budou některé 
záhyby stále viditelné. Nepřefukujte komory - příliš mnoho vzduchu může poškodit švy! 
 
Chcete-li nafouknout boxovací pytel, postupujte takto: 
Vyplnění základny: 
- odšroubujte víčko ve spodní části základny 
- vyjměte zárážku 
- naplňte základnu vodou. Můžete ji naplnit z kohoutku. 
- když je plná, znovu zasuňte zaráku a našroubujte víčko zpět. 
Naplnění vzduchové komory 
- otevřete ventil vrchní komory 
- do ventilu vložte úzkou koncovku pumpy 
(ujistěte se, že druhý konec hadice pumpy je připojen k pumpě). Nafoukněte komoru ručně, nebo pomocí nožní pumpy. 
- zavřete ventil, aby vzduch neunikal 
- opakujte výše uvedené kroky, abyste nafoukli i spodní komoru. 
Vyfouknutí vzduchovým komor 
- otevřete ventily, vložte do ventilu malou trubičku pro rychlejší vypuštění 
Odstranění vody ze základny: 
- odšroubujte uzávěr, vyjměte zátku a vyprázdněte základnu do umyvadla 
- můžete na základnu zatlačit, abyste napomohli vypouštění vody, ale buďte opatrní, aby voda nevytekla mimo. 
Skladování a údržba: 
- omývejte produkt pouze vlažnou mýdlovou vodou. Nepoužívejte žádné agresivní čistící prostředky a horkou vodu! 
- neskladujte a neumísťujte v blízkosti horkých předmětů. 
- skladujte pouze důkladně vysušený výrobek.  
 

CZ 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  
 



BOXOVACIE VRECE EVERLAST 150 CM DETSKÉ– NAFUKOVACIE 
 
Časti výrobku: 

1. Vrchná komora 
2. Spodná komora 
3. Základňa 
4. Ventil vrchnej komory 
5. Ventil spodnej komory 
6. Uzáver 
7. Zarážka 

 
Upozornenie:  
- tento produkt nie je určený pre silový tréning a tvrdé údery. Používajte ho 
iba k nácviku úderov a ľahký tréning. Pri väčšej záťaži môže dôjsť k poškodeniu 
steny komôr alebo základne. 
- tento produkt je určený najmä pre deti, dospelé osoby môžu výrobok 
používať pre ľahký tréning.  
- neprefukujte komory - príliš mnoho vzduchu môže poškodiť spoje! 
- tento produkt nie je určený k použitiu vo vode 
- nepoužívajte ako plavák 
- nie je vhodné pre deti do 6 rokov 
- pre deti sa vyžaduje dozor dospelých 

 
Poznámka: 
Použite nízkotlakovú pumpu a postupne vrece nafukujte. Nepoužívajte vysokotlakovú pumpu/elektrickú pumpu. Po nafúknutí budú niektoré 
záhyby stále viditeľné. Neprefukujte komory – príliš veľa vzduchu môže poškodiť spoje! 
 
Ak chcete nafúknuť boxovacie vrece, postupujte takto: 
Vyplnenie základne: 
- odskrutkujte vrchnák v spodnej časti základne 
- vytiahnite zarážku 
- naplňte základňu vodou. Môžete ju naplniť z kohútika 
- keď je plná, znova zasuňte zarážku a naskrutkujte vrchnák späť 
Naplnenie vzduchovej komory 
- otvorte ventil vrchnej komory 
- do ventilu vložte úzku koncovku pumpy 
(uistite sa, že druhý koniec hadice pumpy je pripojený k pumpe). Nafúknite komoru ručne alebo pomocou nožnej pumpy 
- zavrite ventil, aby vzduch neunikal 
- opakujte vyššie uvedené kroky, aby ste nafúkli aj spodnú komoru. 
Vyfúknutie vzduchových komôr 
- otvorte ventil, vložte do ventilu majú trubičku pre rýchlejšie vypustenie 
Odstránenie vody zo základne: 
- odskrutkujte uzáver, vytiahnite vrchnák a vyprázdnite základňu do umývadla 
- môžete na základňu zatlačiť, aby ste napomohli vypusteniu vody, ale buďte opatrný, aby voda nevytiekla mimo 
Skladovanie a údržba: 
- omývajte produkt iba vlažnou mydlovou vodou. Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky a horúcu vodu! 
- neskladujte a neumiestňujte v blízkosti horúcich predmetov 
- skladujte iba dôkladne vysušený výrobok.  

 

SK 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  
 
 


