
Návod k použití – Max Pump 2 Pro 
Produkt – Podívejte se na obrázky. 

Použití – Podívejte se na obrázky. 

Skladování a přeprava – Podívejte se na obrázky. 

Péče a údržba – Podívejte se na obrázky. 

Řešení problémů 
• Připojte nabíječku a zkontrolujte napájení. 
• Zkontrolujte, zda na povrchu není voda nebo jiná kapalina. 
• Zkontrolujte, zda nejsou ventilátory zaseknuté nebo 

zablokované. 
• Opakovaně stiskněte spínač. 
• Stále máte otázky? 

Obraťte se na svého prodejce FLEXTAIL nebo flextailgear.com 

Náhradní díly 
K tomuto produktu neexistují žádné náhradní díly pro uživatele 
kromě koncovek, USB kabelu typu C, úložného vaku. 

Varování 
• Nepoužívejte déle než 10 minut. 
• Nedávejte na delší dobu pod vodu. 

• Nasávací i výstupní otvor udržujte čistý. 
• Nestrkejte prsty do nasávacího nebo výstupního otvoru. 
• Při práci s pumpou se nedívejte do nasávací a ani výstupního 

otvoru. 
• Děti mladší 12 let musí vzduchovou pumpu používat pouze 

pod dohledem dospělé osoby. 
• Před použitím zkontrolujte, zda vzduchová pumpa správně 

funguje 
• Neskladujte s úplně vybitou baterií. Baterii dobíjejte jednou 

za 3 měsíce 

Omezená záruka 
Garantujeme po dobu jednoho roku od data nákupu, a to pouze 
původnímu maloobchodnímu spotřebiteli, že naše výrobky 
neobsahují vady materiálu a zpracování. U čerpadlových 
produktů je naše záruka jeden rok. 

Pokud spotřebitel zjistí skrytou vadu, měl by produkt vrátit 
v místě nákupu. V případě, že to není možné, vraťte nám 
výrobek na uvedenou adresu. Výrobek bude opraven nebo 
vyměněn dle stavu a našeho uvážení. To je rozsah naší 
odpovědnosti a po vypršení příslušné záruční doby veškerá 
taková odpovědnost zanikne. 
 

 

Vyhrazujeme si právo požadovat doklad o koupi u všech 
záručních reklamací. 
Výjimky ze záruky  
Neručíme za běžné opotřebení výrobku, škody vzniklé 
neoprávněnými úpravami nebo změnami, nesprávným 
použitím, nesprávnou údržbou, při nehodě, nedbalostí nebo 
škody vzniklé používáním výrobku pro jiný účel, než pro který je 
určen. 

Případná další práva z reklamace se liší dle země nákupu. 

Kromě výslovně uvedených v této záruce neneseme 
odpovědnost ani za přímé, nepřímé, náhodné ani jiné druhy 
škod vyplývající z používání výrobku, nebo z něj vyplývající. Tato 
záruka nahrazuje všechny ostatní záruky. Výslovné nebo 
předpokládané, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných 
záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti ro určitý účel. 
(Některé státy nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných 
nebo následných škod nebo umožňují omezení doby 
předpokládané záruky, takže výše uvedené výjimky se na vás 
nemusí vztahovat.) 

 
Vyrobeno v Číně 
Shanghai Flextail Technology Co., Ltd, www.flextail.com 

 
Do ČR dováží: 
Ing. Jiří Najman, IČ: 41440056, Masarykova 885, 
252 63 Roztoky, tel: +420 608 003 461  
shop@kajakarshop.cz, www.flextail.cz 
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http://flextailgear.com/

