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Před použitím a nafouknutím výrobku si pozorně přečtěte tyto pokyny a dodržujte je.
1. Nafouknutí
  UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI MOŽNÉMU PRASKNUTÍ VÝROBKU, NEPOUŽÍVEJTE
  PRO NAFUKOVÁNÍ KOMPRESOR NEBO VZDUCHOVOU PUMPU S VELKÝM VÝKONEM
  VÝROBEK NENAFUKUJTE ÚPLNĚ ANI HO NEPŘEFUKUJTE.
  • Každá vzduchová komora má své číslo. Jednotlivé vzduchové komory nafukujte v pořadí určeném
   těmito čísly. Nedodržení tohoto postupu může způsobit poškození výrobku nebo jeho nesprávné
   nafouknutí.
  • Vložte nástavec nafukovací pumpy do dvojitého ventilu komory 1 a pomalu nafukujte. Nafoukněte
   vzduchovou komoru na 80%. Výrobek plně nenafukujte ani nepřefukujte! Opakujte tuto proceduru 
   v daném pořadí pro komory 2, 3 a 4. Jakmile je komora 4 nafouknutá, požadovaná měkkost může
   být dosažena dofouknutím nebo ufouknutím vzduchu z jednotlivých komor.
  • Vložte nástavec nafukovací pumpy do ventilu 4. Nafoukněte vzduchovou komoru na 80% a
   vyzkoušejte výrobek. Ufouknutím nebo dofouknutím vzduchu do jednotlivých komor dosáhnete
   požadovaného pohodlí.
  • Po nafouknutí se ujistěte, že jsou jednotlivé ventily bezpečně uzavřené.

2. Vyfouknutí
  • Odšroubujte víčko ventilu a vytáhněte špunt. Po vypuštění vzduchu namontujte špunt a víčko zpět.
  • Po vypuštění vzduchové komory 4 vyfoukněte i zbylé tři menší vzduchové komory.


