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1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Důležitá bezpečnostní upozornění

Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu
dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
Výrobek uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
Čtěte všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění
a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Obal

Výrobek je umístěn v obalu bránícím poškozením při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej 
proto odevzdat k recyklaci.

Návod k použití

Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy
a pokyny k používání. Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod 
pečlivě uschovejte pro případ pozdější potřeby. Minimálně po dobu záruky doporučujeme 
uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. 
V případě přepravy zabalte stroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální 
ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního 
střediska).

Poznámka: Předáváte-li stroj dalším osobám, předejte jej společně s návodem.
Dodržování přiloženého návodu k obsluze je předpokladem řádného používání stroje. Návod 
k obsluze obsahuje rovněž pokyny pro obsluhu, údržbu a opravy.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem 
nedodržování tohoto návodu.

2. VYSVĚTLENÍ ŠTÍTKŮ S POKYNY NA STROJI

Všeobecné upozornění na nebezpečí! 
 
Před použitím si pečlivě přečtěte návod. 
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Vysvětlení štítků s pokyny na stroji

Třeti osoby udržujte mimo pracovni oblast.

Dbejte na to, aby osoby stojici v blizkosti 

nebyly poraněny odmrštěnymi cizimi tělesy.

Nikdy nevkládejte ruce ani nohy pod rotující 

části. Udržujte dostatečnou vzdálenost od 

ventilátoru stroje.

Baterie nevyhazujte. Vybité baterie 

odevzdejte zpět do sběrny nebo na 

příslušné recyklační místo. 

Obsahuje Li-Ion baterii. Baterie musí být 

recyklována nebo zlikvidována.

Baterii nabíjejte při teplotách 0-40°C. 

Nevhazujte do ohně.

Při práci používejte ochranné pomůcky, 

které chrání vaše oči.

Při práci používejte ochranné pomůcky, 

které chrání váš sluch.

Nepoužívejte za deště, ani za zhoršených 

klimatických podmínek.
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3. POPIS STROJE A OBSAH DODÁVKY

Popis stroje (viz obr. 1)

Obsah dodávky

Zahradní nářadí vyjměte opatrně z obalu a zkontrolujte, zda jsou následující díly kompletní:

Akumulátorový zahradní fukar 

Trubice foukání 

Nástavec trubice 

Aku baterie 

Nabíječka 

Nabíjecí stanice 

Návod k obsluze

Pokud díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se, prosím, na prodejce, kde jste stroj zakoupili.

4. MONTÁŽ STROJE

Sestavení trubice foukání (Obr. 3 & Obr. 4)

Před montáží trubice foukání (1), (2) se ujistěte, že spínač ovládání rychlosti (4) se nachází 

v pozici ‘’O’’ tzn. vypnuto.

Trubici foukání nasaďte na tělo zahradního fukaru (viz obr. 3). Ujistěte se, že je správně

nasazena.

POZOR! Neobsluhujte nebo neblokujte spínač On/Off v jiném případě, než při obvyklé

montáži nebo při odstraňování trubice.

Poznámka: Před demontáží trubice foukání se ujistěte, že spínač ovládání rychlosti

(4) je v pozici ‘’O’’ tzn. vypnuto. Stlačte pojistku (3) tak, abyste mohli oddělit trubici 

(viz obr. 1). Nadzvedněte spodní nástavec trubice (1) tak, aby bylo možné jej oddělit od 

foukací trubice (viz obr. 4). Nepokoušejte se trubici oddělit silou nebo pomocí jiných nástrojů.

Nástavec trubice 

Trubice foukání 

Pojistka trubice 

Spínač ovládání rychlosti 

Rukojeť 

Baterie

1 - 

2 -  

3 -  

4 -  

5 -  

6 - 
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Bezpečnostní pokyny

5. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Než začnete se zahradním fukarem pracovat, přečtěte si prosím následující bezpečnostní 

předpisy a pokyny k použití.

POZOR! Pro snížení rizika vzniku požáru, zasažení elektrickým proudem nebo poranění:

- Nenechávejte zařízení bez dozoru, je-li zapnuté. Přístroj odpojte ze zásuvky v případě, že jej

  nepoužíváte, nebo budete-li jej opravovat.

POZOR! Pro snížení rizika zasažení elektrickým proudem – Nepoužívejte ve vlhkých místech.

Nevystavujte dešti. Skladujte ve vnitřních prostorách.

Nedovolte používat přístroj jako hračku. Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud se přístroj nachází 

v blízkosti dětí.

Pracujte pouze dle přiloženého návodu k obsluze. Používejte náhradní díly schválené výrobcem.

Nepoužívejte, pokud je síťový kabel poškozen. Pokud přístroj nepracuje jak má, nebo je-li

poškozený, či spadl do vody, svěřte jeho opravu odbornému servisu.

Nepokládejte síťový kabel v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový

kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo a aby se

o něj nezakopávalo.

Nevytahujte zástrčku přívodu z elektrické zásuvky tahem za napájecí přívod.

Síťovou zástrčku, nebo zařízení nikdy neuchopujte mokrýma rukama.

Nevkládejte žádné předměty do otvoru trubice. Udržujte zařízení bez prachu, vláken a vlasů či 

jiných předmětů, které by mohly omezit proudění vzduchu.

Zajistěte volný oděv, dlouhé vlasy, prsty a jiné části těla, tak aby nedošlo k jejich zachycení

v pohyblivých částech stroje.

Před odpojením přístroje vypněte všechny ovládací prvky.

Dbejte zvýšené opatrnosti při čištění schodů.

Nepoužívejte ke zvedání jakýchkoli předmětů nebo v blízkosti hořlavých kapalin, jako je olej, 

benzín apod.

Před připojením nebo odpojením trubice zařízení vždy vypněte.

Baterii nabíjejte pouze originální nabíječkou dodávanou s tímto přístrojem.

Nabíjejte pouze v nabíječce specifikované výrobcem. V případě použití jiného typu baterie,

než toho, pro který je nabíječka určena, hrozí riziko vzniku požáru.

Používejte elektrické přístroje v souladu s určenými bateriemi. Použití jiných baterií

může způsobit riziko úrazu a požáru.

Pokud baterii nepoužíváte, umístěte ji z dosahu kovových předmětů, jako např. kancelářské

sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou

způsobit zkrat. Zkrat baterie může způsobit vážné popáleniny nebo požár.

Při nesprávném skladování hrozí, že z baterie vyteče elektrolyt. Dojde-li k vytečení elektrolytu,

zamezte kontaktu s pokožkou. Dojde-li ke kontaktu, postižené místo důkladně vypláchněte

vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Elektrolyt může způsobit vážná poranění pokožky či její

popálení.
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Důležitá bezpečnostní upozornění

Před spuštěním tohoto stroje je důležité, abyste si velmi pečlivě přečetli následující pokyny

a porozuměli jim.

Nikdy nedovolte dětem se zařízením pracovat. 

Zahradní fukar nepoužívejte, pokud se v bezprostřední blízkosti nachází jiné osoby, děti nebo

volně se pohybující domácí zvířectvo.

Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.

Před započetím práce si pracovní plochu dobře prohlédněte. Odstraňte všechny nebezpečné 

předměty, jako jsou kameny, tyče, dráty, kosti a jiné cizí předměty.

6. POKYNY KE SPRÁVNÉMU POUŽITÍ
POZOR! Nabíječka a baterie jsou navrženy tak, aby fungovaly společně, proto prosím

nepoužívejte jiná zařízení. Do nabíječky nebo baterie nikdy nevkládejte kovové předměty, hrozí 

riziko poruchy, případně riziko zasažení elektrickým proudem.

Obsluha

Nedotýkejte se dílů stroje, dokud se nedostanou zcela do stavu klidu. Rotující části stroje po

jeho vypnutí ještě mohou rotovat a způsobit zranění.

Pokud začne stroj abnormálně vibrovat, zastavte motor a okamžitě zkontrolujte příčinu.

Vibrace jsou obecně příčinou poruchy.

Před provedením jakékoliv kontroly, údržby nebo opravy vypněte motor a vyčkejte, dokud se

rotující části stroje nezastaví.

Pracujte pouze při dobré viditelnosti nebo zajistěte dostatečné umělé osvětlení.

Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud máte mokré ruce nebo nohy bez řádného obutí.

Nenahýbejte se a za všech okolností udržujte rovnováhu. Na svazích vždy dbejte na stabilní 

postoj. Při práci se strojem kráčejte, nikdy neběhejte.

Při obsluze stroje nepoužívejte foukací trubici v blízkosti očí a uší. 

Nepřecházejte přes štěrkové cesty, je-li přístroj zapnutý. 

Nepokládejte žádné předměty do otvorů a pohybujících se částí přístroje. 

Před odstraněním foukací trubice se ujistěte, že je přístroj vypnutý a baterie vyjmutá. 

Vyvarujte se nebezpečných situací. Nepoužívejte ve vlhkých a mokrých místech. 

Nepoužívejte za deště. 

Udržujte děti a jiné osoby v dostatečné vzdálenosti od pracovní plochy. 

Zajistěte volný oděv, dlouhé vlasy či šperky, tak aby nemohly být zachyceny v pohyblivých

částech stroje. Při obsluze stroje doporučujeme používat ochranné rukavice a pevnou obuv.

Používejte správný přístroj. Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen. 

Při obsluze nepoužívejte nadměrnou sílu. 

Přístroj nepřetěžujte. Při obsluze stroje dbejte zvýšené opatrnosti, udržujte rovnováhu a dbejte

na stabilní postoj.
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Pokyny ke správnému použití

Přístroj nepoužívejte, jste-li unavení, pod vlivem alkoholu či omamných látek. 

V případě, že stroj nepoužíváte, uložte jej do vnitřních prostor. Skladujte zařízení na suchém a

bezpečném místě, mimo dosah dětí.

Účel použití

Přístroj je vhodný pro foukání suchého listí v soukromých zahradách. Jakékoli jiné využití,

které není výslovně schváleno v těchto pokynech, může vést k poškození zařízení a 

představuje vážné nebezpečí pro uživatele. Přístroj nepoužívejte v místech s vysokou mírou 

zdravotního rizika (nečistoty) nebo jako zařízení určené pro mokré foukání / vysávání. 

Zařízení smí používat pouze dospělé osoby. Osoby starší 16 let smí přístroj používat pouze 

pod dozorem. Použití přístroje v dešti nebo ve vlhkém prostředí je zakázáno. Výrobce není 

odpovědný za škodu, která je způsobena nevhodným použitím nebo nesprávnou obsluhou.

Zahradní fukar je vhodný pro použití v soukromých zahradách. Zahradní fukar používejte

venku pro odstranění nečistot z pevných povrchů. Tento stroj není určen k odstraňování listí 

z velkých travnatých ploch, nebo pro přesouvání mokrých nebo těžkých nečistot.

Používejte správný typ nářadí

V tomto návodu k obsluze je popsáno určené použití nářadí. Nepřetěžujte malá nářadí 

nebo příslušenství při práci, která je určena pro výkonné nářadí. Nářadí bude pracovat lépe 

a bezpečněji při práci, pro kterou je určeno. Při použití jakéhokoli příslušenství nebo doplňků 

nebo při provádění jakékoli práce, která není doporučena tímto návodem, může hrozit riziko 

zranění osob. Nepřetěžujte nářadí.

Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Nepřenášejte nářadí s prstem na hlavním spínači.

Nikdy netahejte za kabel při odpojování zástrčky kabelu od síťové zásuvky. Neveďte napájecí 

kabel přes mastné a horké povrchy a dbejte na to, aby nepřecházel přes ostré hrany. 

Před prvním použitím stroje

Před prvním použitím musíte stroj nabít. 

Dodávaná nabíječka se shoduje s Li-ion baterií instalovanou v zahradním fukaru. 

Nepoužívejte jinou než dodávanou nabíječku baterií.

Nabíjení akumulátoru

Li-Ion baterie je chráněna proti úplnému vybití. Pokud je baterie vybitá, stroj se vypne pomocí 

ochranného obvodu: motor stroje už se dále netočí. 

V teplém prostředí, nebo v případě intenzivního využití se baterie může zahřát natolik, že bude 

nutné před opětovným nabitím nechat baterii po nějaký čas vychladnout.
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Vyjmutí nebo instalace baterie (obr. 5)

Před vyjmutím nebo instalací baterie se ujistěte, že spínač ovládání rychlosti (4) se nachází 

v pozici “O” tzn. vypnuto.

Chcete-li baterii vyjmout, stiskněte pojistku spínače (7) směrem dolů a baterii vytáhněte. 

Chcete-li baterii nainstalovat, vložte ji do drážky podél rukojeti a zasuňte baterii do původní 

polohy, tak že tlačítko pojistky (7) zaklapne zpět.

Zapnutí (obr. 6)

Posuňte spínač ovládání rychlosti (4) do pozice “1” nebo pozice “2” tzn. zapnuto. 

„1“ znamená pomalou rychlost a „2“ znamená vyšší rychlost.

Zastavení (obr. 6)

Posuňte spínač ovládání rychlosti (4) do pozice “O” tzn. vypnuto.

Tipy pro uživatele

Při obsluze stroje držte trubici foukání přibližně 15 cm nad zemí. Používejte

kývavý pohyb ze strany na stranu. Postupujte pomalu a nahromaděné nečistoty / listí foukejte 

před sebe.

POZOR! 

Foukejte zahradní odpad / listí na hromadu, které se poté snadno zbavíte.

Nepoužívejte k foukání tvrdých předmětů, jako jsou hřebíky, šrouby nebo kameny. 

Nepoužívejte fukar ve směru poblíž stojících osob nebo domácích zvířat. 

Dbejte zvýšené opatrnosti při čištění nečistot ze schodů a jiných úzkých míst. 

Používejte ochranné brýle nebo jinou vhodnou ochranu očí, dlouhé kalhoty a boty.

Přístroj

Nenabíjejte přístroj ve vlhkých nebo mokrých místech. 

Nevystavujte baterii vlhku nebo dešti. 

Odstraňte nebo odpojte baterii před prováděním údržby, čištění nebo při odstraňování

materiálu z přístroje.

Baterii nevhazujte do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu. Další podrobnosti o likvidaci baterie si

vyžádejte od příslušného místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Baterii nikdy neotvírejte ani nepoškozujte. Uvolněný elektrolyt obsahuje kyselinu, která může

poškodit zrak a pokožku. Kyselina je vysoce toxická.

Při manipulaci a skladování baterií dbejte na to, aby nedošlo k jejich zkratu s vodivým

materiály, jako např. prsteny, klíče, mince. Hrozí riziko přehřátí baterie, které by mohlo mít za 

následek vznik požáru.
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Pokyny ke správnému použití

Baterii nabíjejte pouze originální nabíječkou dodávanou s tímto přístrojem. 

Zkontrolujte poškozené části. Poškozené nebo opotřebené části je nutné vyměnit. Poškozené

části stroje smí vyměnit pouze odborník za pomocí originálních náhradních dílů, v případě 

opravy, se obraťte na autorizovaný zákaznický servis.

Používejte výhradně originální náhradní díly.

Baterie

Baterii nikdy neotvírejte. Uvolněný elektrolyt obsahuje kyselinu, která může poškodit zrak a

pokožku. Kyselina je vysoce toxická.

Za extrémních podmínek hrozí, že z baterie vyteče elektrolyt. Dojde-li k vytečení elektrolytu,

postupujte následovně: 

 

 

s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Neutralizujte mírnou kyselinou jako např. 

citrónová šťáva, ocet. Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou (alespoň 10 minut) a 

vyhledejte lékařskou pomoc.

Baterii nevystavujte působení vody. 

Neskladujte v prostorách, kde teplota může překročit 40°C. 

Nabíjejte při pokojové teplotě mezi 18-24°C. Nikdy nenabíjejte při teplotě nižší než 4°C anebo

vyšší než 40°C.

Baterii nabíjejte pouze originální nabíječkou dodávanou s tímto přístrojem. 

Před nabíjením se ujistěte, že baterie je suchá a čistá. 

Používejte pouze správný typ baterie. 

Při manipulaci a skladování baterií dbejte na to, aby nedošlo k jejich zkratu s vodivými

materiály, jako např. prsteny, klíče, mince. Hrozí riziko přehřátí baterie, které by mohlo mít za 

následek vznik požáru.

Baterii nevhazujte do ohně. Baterii nevhazujte do běžného komunálního odpadu. Ke správné

likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Další podrobnosti 

si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa

Nabíječka

Používejte nabíječku pouze pro nabíjení originální baterie dodávané s výrobkem. Při nabíjení

jiného typu baterie hrozí nebezpečí náhlého vzplanutí, vážného zranění osob, poškození 

majetku.

Nikdy nenabíjejte baterie, které nejsou určeny k nabíjení. 

Nevystavujte nabíječku působení vody či deště.  

Nabíječku neotvírejte. 

Nabíječku nerozebírejte.
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7. UVEDENÍ DO PROVOZU

Nabíjení baterie (Obr.2)

Před prvním nabíjením baterie si, prosím, podrobně přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a 

upozornění. 

Před prvním použitím, nebo pokud jste zahradní fukar delší dobu nepoužívali, je nutné baterii 
dobít na plnou kapacitu, jinak snížíte její životnost. Během nabíjení se baterie mírně zahřívá, tento 
jev je běžný a neindikuje problém.

Poznámka: NENABÍJEJTE BATERII, POKUD JE OKOLNÍ TEPLOTA NIŽŠÍ NEŽ 4°C NEBO
POKUD JE VYŠŠÍ NEŽ 40ºC. DOPORUČENÁ TEPLOTA PRO NABÍJENÍ: PŘIBLIŽNĚ 24ºC.

Poznámka: Po několikerém vybití/dobití baterie dosáhne plné kapacity.

Zapojte kabel do nabíječky. 

Poznámka: Důležité: Nepoužívejte žádné jiné nabíječky, používejte pouze tu, která je
součástí balení.

Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky. LED kontrolka svítí zeleně. 

Poznámka: Nenabíjejte pomocí motorových generátorů nebo jiných DC zdrojů.)

Vložte baterii do nabíječky. LED kontrolka svítí červeně, signalizuje, že se baterie nabíjí. 
LED kontrolka svítí zeleně, signalizuje, že baterie je plně nabitá. Baterie je plně nabitá za
přibližně 4 hodiny. 
Odpojte nabíječku ze sítě. Vyjměte baterii z nabíječky.

Důležité pokyny k nabíjení

Při běžném použití se baterie nabije za cca 4 hodiny. Před nabíjením nechte baterii
vychladnout 

Poznámka: K nabíjení baterie nedojde, v případě, že je horká.

Baterii nenabíjejte při teplotách pod 4°C nebo nad 40°C. Nedodržení může mít za následek
vážné poškození baterie. Dlouhou životnost a nejlepší výkon dosáhnete, pokud bude baterie 
nabíjena při teplotě okolo 24°C.
Nabíječka a baterie se během nabíjení lehce zahřívají. Tento jev je normální, nejedná se 
o poruchu.
Pokud se baterie nenabíjí správně:
-  zkontrolujte, zda jsou zástrčka a konektor řádně zasunuty. 
-  zkontrolujte, zda je zásuvka připojena k elektrické síti. 
-  umístěte nabíječku do prostoru, kde se teplota pohybuje v rozmezí od 4 do 40°C 
-  pokud je zásuvka a okolní teplota v pořádku a baterie se přesto nenabíjí, kontaktujte 
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odborný servis.
Před prvním použitím, nebo pokud jste zahradní fukar delší dobu nepoužívali, je nutné baterii
dobít na plnou kapacitu, jinak snížíte její životnost. NEPOUŽÍVEJTE tento stroj, pokud je baterie 
vybitá. 

Poznámka: Po několikerém vybití/dobití dosáhne baterie plné kapacity.

Pro zachování delší životnosti baterie nenechávejte baterii po delší dobu bez nabití (více jak
30 dní). I když nadměrné nabíjení není bezpečnostním rizikem, může dojít k výraznému 
snížení celkové životnosti baterie. 
Baterie dosáhne optimálního výkonu během 5 nabíjecích cyklů běžného používání. Před
opětovným nabíjením není nutné nechat baterii kompletně vybít. Běžné používání je nejlepším 
způsobem pro správné vybití/dobití baterie.

8. ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ
Ujistěte se, že jsou všechny matice a šrouby pevně dotažené a zařízení je v bezpečném
provozuschopném stavu.
Výrobek nemyjte tlakovou hadicí, aby se do motoru a elektrických součástí nedostala voda.

POZOR! Zahradní fukar skladujte na suchém místě mimo dosah dětí a domácích zvířat.
Pokud stroj uskladňujete na více než 30 dní, postupujte dle následujících  instrukcí:

Vyjměte baterii ze stroje.
Baterii plně nabijte. (poznámka: Doba nabíjení pro plně nabitou baterii činí hodiny) 
Pokud je baterie plně nabita, vyjměte baterii z nabíječky. 

Poznámka: Pro zachování delší životnosti baterie nenechávejte baterii po delší dobu bez
nabití (více jak 30 dní).

Uskladněte zahradní fukar a baterii:
-   na uzamčeném místě, mimo dosah dětí. 
-   na suchém místě. 
-   v přenosné krabici.

9. TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ ............................................................................................................................................................... FZF 1001-A 
Napětí ................................................................................................................................................................. DC 18 V 
Nezatížené otáčky:   ......................................................................................13000/min(“2”)/9000/min(“1”) 
Typ baterie ……………………………………………………………………..............................................................….. 1.3Ah Li-Ion 
Doba nabíjení …………………………………………………………….................................................……….přibližně 4 hodiny 
Rychlost foukání .........................................................................................................120mph(“2”)/50mph(“1”)
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10. LIKVIDACE

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, 

že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného 

komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto 

výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské 

unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu 

prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto 

produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 

potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což 

by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si 

vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné 

likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy 

uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné 

informace od svého prodejce nebo dodavatele. Likvidace v ostatních zemích 

mimo Evropskou unii Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento 

výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu 

likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj 

vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího 

upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.


