HUSTILKA VELKÁ PROFI STAR MANOMETREM
- Maximální tlak 160 PSI / 11 BAR
- Oboustranná hlavice se zámkem na všechny druhy ventilků
moto (AV), klasický (DV) a galuskový (FV), viz obr.
- Materiál Al, výška 69 cm
- Hliníkové tělo zaručuje vysokou odolnost
- Extra velké ocelové stupačky na nohy pro lepší stabilitu
- Umístění manometru na vrcholu hustilky pro snadnější čtení

PUMPE PROFI STAR MIT MANOMETER
- Maximal Druck 160 PSI / 11 BAR
- Doppelkopf für all Ventil Typen – Auto Schrader (AV),
Dunlop (DV), Presta (FV)
- Material: Al, Höhe 69 cm
- Al Körper für hohe Resistenz
- Extra große stahle Steigeisen für bessere Stabilität
- Manometer am Pumpe Krone für bessere Lesung

NÁVOD K POUŽITÍ
- otočením vnitřní vložky hlavice hustilky
zvolte správný druh a nasaďte hlavici
na ventilek
- uzamkněte hlavici pomocí jistící páčky
- nahustěte duši na požadovaný tlak

INSTRUKTION
- nehmen Sie Kappe aus Ventil
- stellen Sie richtigen Ventil Typ und setzen
sie Kopf auf Ventil
- stellen Sie das Vetil und hebel mit Schloss
- auf gewünschten Druck aufblasen

FLOOR PUMP PROFI STAR WITH GAUGE
- Maximal pressure 160 PSI / 11 BAR
- Twin valve for all types of valves (AV, FV, DV),
as picture bellow
- Material: Al, height 69 cm
- Alloy body offers high durability
- Extra big steel platform for better stability
- Placement of gauge on the top of the
pump for better reading
INSTRUCTIONS
- by the turning of the inner part of pump
head choose a correct type of valve
- lock the head by locking lever
- blow up the tire to required pressure
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