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Уважно прочитайте інструкцію перед початком використання виробу. 
Не дотримання правил використання насоса може призвести до його пошкодження.
Ножний насос призначений для накачування  шин, а також надувних човнів, матраців, м’ячів. 
Попередження:
- під час використання насосу постійно слідкуйте за його роботою;
- не перекачуйте шини або інші предмети щоб їх не пошкодити;
- не тримайте насос за повітряний шланг;
- не використовуйте насос у запиленому середовищі, потрапляння пилу в середину виробу призведе до 
  його швидшого спрацювання;
- не бажано використовувати насос в місцях з підвищеною вологістю;
- використовуйте насос за призначенням.

Перед початком експлуатації перевірте насос на наявність механічних пошкоджень.

                                                                ІНСТРУКЦІЯ З НАКАЧУВАННЯ ШИН

1. Встановіть колесо так, щоб ніпель був розташований якомога ближче до землі.
2. Встановіть насос на тверду, рівну, горизонтальну поверхню поряд з колесом.
3. Підіжміть педаль насосу і відведіть скобу-фіксатор, та дайте педалі піднятися.
4. Встановіть штуцер на ніпель колеса, та переконайтеся що немає витоку повітря. 
5. Перевірте тиск за допомогою манометра.
6. Переконайтеся, що шланг насосу не перекручений, не натягнутий та не затиснутий між металевими 
    елементами конструкції.
7. Плавними, впевненими рухами натискайте на педаль та накачуйте колесо до необхідного тиску.
8. Коли необхідний рівень тиску досягнутий, від’єднайте штуцер.
9. Закріпіть педаль насоса за допомогою скоби-фіксатора.

ІНСТРУКЦІЯ

НАСОС
НОЖНИЙ



TM LAVITA - FOOT AIR PUMP STEEL POWER

                                                                                         
                                                                            
                                                                    ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

Виробник гарантує справність виробу у разі дотримання усіх вимог, викладених в інструкції.
Гарантійний термін експлуатації становить 24 місяці з дня продажу.
Гарантія не розповсюджується на вироби:
- з механічними пошкодженнями;
- з ознаками втручання в конструкцію виробу;
- з ознаками дії агресивних речовин;
- з ознаками неправильної експлуатації, неправильного зберігання або транспортування;
- у випадку відсутності штампа організації-продавця, дати продажу і підпису.

У випадку несправності, у разі дотримання усіх вимог, обмін (гарантійний ремонт) проводиться за місцем продажу.

Організація-продавець:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Артикул та найменування товару:__________________________________________________________________

Підпис:  ___________________  Штамп __________________

Дата продажу: ___________________

УВАГА!

Стежте за показниками манометра під час накачування.
Не створюйте тиск в шині більше ніж рекомендований виробником транспортного засобу!

                                                         ДОГЛЯД ТА ЗБЕРІГАННЯ

1. Підтримуйте чистоту насоса;
2. Після кожного використання очищуйте та протирайте зовнішню поверхню насоса сухою тканиною. 
3. Періодично перевіряйте цілісність повітряного шлангу.
4. Якщо насос використовувався під дощем або у вологому середовищі, після використання ретельно протріть 
    його сухою тканиною.


