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Pumpa elektrická MASTER pro paddleboardy a airtrack 

MAS-B851 

 
Návod na použití 

Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Jedná se o inteligentní DC elektrickou pumpu s přednastaveným 
tlakovým LCD displejem, lze s ní nafukovat airtracky, paddleboardy, atd. Pokud přednastavíte hodnotu tlaku, při 
dosažení se pumpa automaticky zastaví.  
 

Před použitím si pečlivě přečtěte následující informace 
 

 
Ujistěte se, zda jsou všechny díly v balení, pokud ne, kontaktujte prodejce. 

 
1. Vstup pro nafukování 
2. LCD displej s hodnotou tlaku 
3. Přepínací tlačítko jednotky tlaku (PSI/BAR) 
4. Tlačítko přidání tlaku 
5. Tlačítko ubírání tlaku 
6. Tlačítko ON/OFF – zapnutí/vypnutí 
7. DC konektor 
8. Přívod vzduchu 
9. Hadice 
10. Flexibilní adaptér na hadici 
11. Přívod vzduchu 
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Důležité 
- Abyste zabránili možnému zranění, udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od přístroje. Vždy dohlížejte na děti, aby 

nemanipulovaly s výrobkem či drátem. Tento produkt nemohou používat osoby, které jsou omezeny fyzicky či psychicky, mají 
mentální poruchy či retardované osoby, pokud nejsou pod dohledem jejich asistentů či odpovědné osoby.  

- Před přemístěním, údržbou, opravou nebo seřízením produkt nejprve vytáhněte ze zásuvky. 
- Neschovávejte přívodní kabel do trávy, mohl by být poškozen sekačkou či jiným zařízením. 
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn. Kontaktujte prodejce či certifikovaného elektrikáře.  
- Nikdy nepoužívejte ve vlhkém prostředí. Pumpu nikdy nevhazujte do vody. Pro správnou likvidaci dodržujte místní předpisy.  
- Pokud máte mokré ruce, nebo stojíte na mokrém místě, nikdy prosím nezapojujte ani netahejte za DC konektor. 
- Před foukáním vždy zkontrolujte maximální únosný tlak nafukovaného produktu. Produkt se při překročení únosného tlaku 

může poškodit. 
- Před použitím zkontrolujte zásuvku zapalovače cigaret. Ujistěte se, že uvnitř není žádná rez nebo zbytky. Poškozený zapalovač 

může způsobit přehřátí pumpy a poškození výrobku.  
- Používejte pouze pro daný účel – nafukování.  
- Nikdy se nepokoušejte vkládat předměty do otvoru pro nafukování či vyfukování. 
- Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, nikdy nevystavujte přístroj dešti, skladujte pouze uvnitř. 
- Aby se snížilo riziko nebezpečí, nikdy nepřivádějte proud vzduchu na obličej nebo tělo, nedávejte pumpu do vody, mohlo by 

způsobit vážné zranění. 
- Aby byla zajištěna správná funkčnost, nenafukujte předměty vkuse po dlouhou dobu. Po nepřetržitém nafukování 15 minut je 

třeba nechat pumpu zchladnout na 30 minut. Nedodržení této doby může pumpu přehřát a poškodit.  
 
Nafukování 
- Zapojte konec s flexibilním hadicovým adaptérem hadice do vstupu pro nafukování  (1) a otáčením ve směru hodinových ručiček 

jej dotáhněte, jak je znázorněno na obrázku 1. 
- Namontujte na druhý konec hadice odpovídající redukci – obrázek 2. Otáčením ve směru hodinových ručiček jej utáhněte a poté 
vložte redukci do ventilu výrobku  a otočením ve směru hodinových ručiček jej dotáhněte. 
- Zapojte DC konektor do zásuvky 12V DC. 
- Stisknutím tlačítka „PSI/BAR“ vyberte jednotky, které chcete. 
- Pro výběr požadované hodnoty tlaku stiskněte tlačítko + nebo -.  Rozsah hodnot od 0 do 16 PSI (1 PSI = 0,0689 BAR) 
- Po dokončení výše uvedených kroků stiskněte tlačítko ON/OFF a začněte nafukovat. 
- Během procesu nafukování můžete stisknout tlačítko + nebo – pro zvýšení nebo snížení hodnoty. Pro přepnutí jednotek můžete 

stlačit PSI/BAR, pak mákněte tlačítko ON/OFF pro vypnutí.  
 

 
 

- Jakmile tlak dosáhne nastavené hodnoty, pumpa se zastaví.  
- Po dokončení nafouknutí vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
- Pak vytáhněte hadici z výrobku a z pumpy a vše uložte.  

 
Vyfukování 
- Připojte vzduchovou hadici k otvoru pro vyfukování a poté zasuňte koncovku do ventilu nafukovacího výrobku. 
- Připojte napájecí zdroj, zapněte hlavní vypínač. Nastavte hodnotu tlaku pro rychlejší vyfukování. (čím vyšší hodnota tlaku, tím 

bude vyfukování rychlejší). 
 
Upozornění:  Tlak je z výroby přednastaven na 10PSI (10PSI = 0,689 BAR). Pro další použití bude vždy nastavena hodnota předchozí.  
Poznámka: Po zapnutí napájení, pokud během 2 minut neproběhne žádná operace, pumpa přejde do pohotovostního režimu. Pumpu opět 
aktivujete stisknutím vypínače ON/OFF. 
 
Upozornění: 
Použitý napájecí zdroj musí být 12 V DC – viz obrázek 3.  
Nepoužívejte tento produkt, pokud je hadice poškozená a okamžitě vyměňte hadici. 
Nepoužívejte pumpu, pokud je některá část poškozena, a prosím kontaktujte odborný servis pro opravu.  
Nenechávejte pumpu bez dozoru při nafukování. 
Při foukání doporučujeme nastartovat auto.  
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Doporučujeme používat originální příslušenství. Vada, která je způsobena použitím neoriginálního příslušenství nebude uznána.  

 
 
 

Údržba a skladování 
- Po použití, nebo pokud chcete produkt přesunout, udržovat nebo upravit, nejprve vytáhněte zástrčku DC ze zásuvky. 
- Pokud pumpu nepoužíváte, po úplném ochlazení ji uložte na suchém a čistém místě.  
- Pumpa nesmí být vystavena dešti či ponořena do vody. 
- Skladujte ji na suchém a větraném místě. 

 
 

Je zakázáno blokovat přívod a odvod vzduchu při používání, mohlo by dojít k poškození   
 

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: 

- 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 ve 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
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Pumpa elektrická MASTER pre paddleboardy a airtrack MAS-VB851  

 

Návod na použitie  
Ďakujeme, že ste si zakúpili tento produkt. Jedná sa o inteligentnú DC elektrickú pumpu s prednastaveným tlakovým 
LCD displejom, je možné s ňou nafúkať airtracky, paddleboardy, atď. Pokiaľ prednastavíte hodnotu tlaku, pri 
dosiahnutí sa pumpa automaticky zastaví.  
 

Pred použitím si pozorne prečítajte nasledujúce informácie  

 
Uistite sa, či sú všetky diely v balení, pokiaľ nie, kontaktujte predajcu.  

 
 

1. Vstup pre nafukovanie  
2. LCD displej s hodnotou tlaku  
3. Prepínacie tlačidlo jednotky tlaku (PSI/BAR)  
4. Tlačidlo pridania tlaku  
5. Tlačidlo uberania tlaku  
6. Tlačidlo ON/OFF - zapnutie/vypnutie  
7. DC konektor  
8. Prívod vzduchu  
9. Hadice  
10. Flexibilný adaptér na hadici  
11. Prívod vzduchu 
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Dôležité  
  - Abyste zabránili možnému zraneniu, udržujte deti v bezpečnej vzdialenosti od prístroja. Vždy dohliadnite na deti, aby   
 nemanipulovali s výrobkom či drôtom. Tento produkt nemôžu používať osoby, ktoré sú obmedzené fyzicky či psychicky, majú 
 mentálnu poruchu alebo retardované osoby, pokiaľ sú neni pod dohľadom ich asistentov prípadne zodpovednej osoby.  
  - Pred premiestnením, údržbou, opravou alebo nastavením najprv vytiahnite zo zástrčky.  
  - Neschovávajte prívodný kábel do trávy, mohol by byť poškodený sekačkou alebo iným zariadením.  
  - Pokiaľ je napájaci kábel poškodený, musí byť vymenený. Kontaktujte predajcu či certifikovaného elektrikára.  
  - Nikdy nepoužívajte vo vlhkom prostredí. Pumpu nikdy nevhadzujte do vody. Pre správnu likvidáciu dodržiavajte miestne predpisy.  
  - Pokiaľ máte mokré ruky, alebo stojíte na mokrom mieste, nikdy prosím nezapojujte ani neťahajte za DC konektor.  
  - Pred fúkaním vždy skontrolujte maximálny únosný tlak nafukovaného produktu. Produkt sa pri prekročení únosného tlaku môže 
 poškodiť.  
   -Pred použitím skontrolujte zástrčku zapaľovača cigariet. Uistite sa, že vo vnútri neni žiadna hrdza alebo zbytky. Poškodený 
 zapaľovač môže spôsobiť prehriatie pumpy a poškodenie výrobku.  
  - Používajte iba pre daný účel – nafukovanie.  
  - Nikdy sa nepokúšajte vkladať predmety do otvora pre nafukovanie alebo vyfukovanie.  
  - Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, nikdy nevystavujte prístroj dažďu, skladujte iba vo vnútri.  
  - Aby sa znížilo riziko nebezpečia, nikdy nepridávajte prúd vzduchu na tvár alebo telo, nedávajte pumpu do vody, mohlo by spôsobiť 
 vážne zranenie.  
  - Aby bola zaistená správna funkčnosť, nanafukujte predmety vkuse po dlhú dobu. Po nepretržitom nafukovaní 15 minút je potrebné 
 nechať pumpu vychladnúť na 30 minút. Nedodržanie tejto doby môže pumpu prehriať a poškodiť.  
 
Nafukovanie  
 - Zapojte koniec s flexibilným hadicovým adaptérom hadice do vstupu pre nafukovanie (1) a otáčaním v smere hodinových ručičiek 
 ho dotiahnite – ako je znázornené na obrázku 1.  
 - Namontujte na druhý koniec hadice odpovedajúcu redukciu - obrázok 2. Otáčaním v smere hodinových ručičiek ju utiahnite a 
 potom vložte redukciu do ventilu výrobku a otočením v smere hodinových ručičiek ju dotiahnite.  
 - Zapojte DC konektor do zástrčky 12V DC.  
 - Stlačením tlačidla „PSI/BAR“ vyberte jednotky, ktoré chcete.  
 - Pre výber požadovanej hodnoty tlaku stlačte tlačidlo + alebo -. Rozsah hodnôt od 0 do 16 PSI (1 PSI = 0,0689 BAR)  
 - Po dokončení vyššie uvedených krokov stlačte tlačidlo ON/OFF a začnite nafukovať.  
 - Behom procesu nafukovania môžete stlačiť tlačidlo + alebo – pre zvýšenie alebo zníženie hodnoty. Pre prepnutie jednotiek môžete 
 stlačiť PSI/BAR, potom stlačte tlačidlo ON/OFF pre vypnutie. 
 
 

  
 

 - Akonáhle tlak dosiahne nastavené hodnoty, pumpa sa zastaví.  
 - Po dokončení nafukovania vytiahnite kábel zo zástrčky.  
 - Potom vytiahnite hadicu z výrobku a z pumpy a všetko uložte  
 
Vyfúkavanie  
 - Pripojte vzduchovú hadicu k otvoru pre vyfúkavanie a potom zasuňte koncovku do ventilu nafukovacieho výrobku.  
 - Pripojte napájaci zdroj, zapnite hlavný vypínač. Nastavte hodnotu tlaku pre rýchlejšie vyfúkavanie. (čím vyššia hodnota tlaku, tým 
 bude vyfukovanie rýchlejšie). 
 
 
 
Upozornenie: Tlak je z výroby prednastavený na 10PSI (10PSI = 0,689 BAR). Pre ďalšie použitie bude vždy nastavená hodnota predchádzajúcej.  
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Poznámka: Po zapnutí napájania, pokiaľ behom 2 minút neprebehne žiadna operácia, pumpa prejde do pohotovostného režimu. Pumpu opäť 
aktivujete stlačením vypínača ON/OFF.  
 
Upozornenie:  
Použitý napájaci zdroj musí byť 12 V DC – viz obrázok 3.  
Nepoužívajte tento produkt, pokiaľ je hadica poškodená a okamžite vymeňte hadicu.  
Nepoužívajte pumpu, pokiaľ je niektorá časť poškodená a prosím kontaktujte odborný servis pre opravu.  
Nenechávajte pumpu bez dozoru pri nafukovaní.  
Pri fúkani doporučujeme naštartovať auto.  
 
Doporučujeme používať originálne príslušenstvo. Vada, ktorá je spôsobená použitím neoriginálneho príslušenstva nebude uznaná.  

 
 
Údržba a skladovanie  
 - Po použití, alebo pokiaľ chcete produkt presunúť, udržiavať alebo upraviť, najprv vyžiahnite kábel DC zo zástrčky.  
 - Pokiaľ pumpu nepoužívate, po úplnom ochladení ju uložte na suchom a čistom mieste.  
 - Pumpa nesmie byť vystavená daždu alebo ponorená do vody.  
 - Skladujte ju na suchom a vetranom mieste.  
 

Je zakázané blokovať prívod a odvod vzduchu pri používaní, mohlo by dôjsť k poškodeniu  
 

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 len u organizácie v 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 

 


