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NÁVOD K OBSLUZE
Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto . Než ji 
začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a 
uschovejte jej pro případ dalšího použití.

OBSAH













2. SYMBOLY

Nevhazujte je do běžného odpadu

Noste ochrannou prachovou masku



VZDUCHOV  R ZOV  UTAHOV K NÁVOD K OBSLUZE

Popis stroje a obsah dodávky

3. POPIS STROJE A OBSAH DODÁVKY

Popis stroje (viz obr. 1 )

Obsah dodávky

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













10. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výrobek / značka:  

Typ / model:  ..................................................................  

a normami:

Označení CE: ....................................................................................................................................................... 

Společnost FAST ČR, a.s. je oprávněna jednat jménem výrobce.

Výrobce:

FAST ČR, a.s.
Černokostelecká    Praha 10, Česká 
republika DIČ: CZ26726548

V Praze, . .201

Jméno: Ing. Zdeněk Pech
        Předseda představenstva Podpis a razítka:



VZDUCHOV  KOMPRESOR NÁVOD K OBSLUZE

11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Otáčky ...................................................................................................................................................  ot./min
Třída ochrany ................................................................................................................................................................ I  

.................................................................................................................................................... 



VZDUCHOV  KOMPRESOR NÁVOD K OBSLUZE



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.

12. LIKVIDACE


