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POUŽITÍ BOSTONSKÉHO VENTILU
1. Víčko pro nafukování. Dvojitý ventil umožňuje při nafukování vstup vzduchu do výrobku a nepropouští vzduch ven.
2. Víčko pro rychlovyfukování.
3. Pro nafouknutí výrobku odšroubujte víčko pro nafukování (proti směru hodinových ručiček).
4. Vložte trysku vzduchové pumpy a nafoukněte. UPOZORNĚNÍ: Nepřefukujte nebo nepoužívejte vysokotlaký kompresor. Zabráníte tak prasknutí. Po nafouknutí víčko
pečlivě dotáhněte.
5. Vyfouknutí. Vyšroubujte víčko pro rychlovyfukování a výrobek vyfoukněte. Víčka pro rychlovyfukování se nikdy nedotýkejte pokud používáte výrobek na vodě.
6. Před použitím výrobku ve vodě vždy zkontrolujte správné nafouknutí, a zda jsou obě víčka pečlivě dotažená a neuniká kolem nich vzduch.

©2016 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.
Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence
de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der
Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong
Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans
l’Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading
B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands

003-***-R0-1703

3
3
2

1

4
5

POUŽITÍ BOSTONSKÉHO VENTILU
1. Víčko pro nafukování. Dvojitý ventil umožňuje při nafukování vstup vzduchu do výrobku a nepropouští vzduch ven.
2. Víčko pro rychlovyfukování.
3. Pro nafouknutí výrobku odšroubujte víčko pro nafukování (proti směru hodinových ručiček).
4. Vložte trysku vzduchové pumpy a nafoukněte. UPOZORNĚNÍ: Nepřefukujte nebo nepoužívejte vysokotlaký kompresor. Zabráníte tak prasknutí. Po nafouknutí víčko
pečlivě dotáhněte.
5. Vyfouknutí. Vyšroubujte víčko pro rychlovyfukování a výrobek vyfoukněte. Víčka pro rychlovyfukování se nikdy nedotýkejte pokud používáte výrobek na vodě.
6. Před použitím výrobku ve vodě vždy zkontrolujte správné nafouknutí, a zda jsou obě víčka pečlivě dotažená a neuniká kolem nich vzduch.

The Customs union Commission has approved by its Decision of 15.07.2011 No.711
Graphic representation of the single mark and “Regulation on the single mark for
products circulation in the market of the Customs union member-states and its usage”.

Graphic representation of the single mark for products circulation in the market of the
Customs union member-states constitutes of a combination of three stylized letters "E",
A" and "C", made graphically with right angles of the same width and height that make
up the exact ratio of the square on light (Fig. 1) or on contrasting background (Fig. 2).

EAC stands for Eurasian Conformity.

This single mark for products circulation in the market of the Customs union membertates attests that products bearing this mark, underwent all procedures of the
onformity assessment (attestation), established by the Customs union technical
egulations, and meet all requirements of the Customs union technical regulations
pplicable to these products.
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