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UPOZORNĚNÍ:
1. Před servisem odpojte zařízení od napájení.
2. V případě poškození napájecího kabelu je 

nutno, aby jej vyměnil výrobce, jeho servisní 
organizace nebo podobně kvalifikovaná osoba.

3. Doba chodu motoru nesmí překročit 20 minut. 
Poté je nutno nechat motor 10 minut 
chladnout.

4. Nafukovací a vyfukovací otvory nesmí být 
během provozu ucpány.

5. Produkt skladujte v suchu.
6. UPOZORNĚNÍ - Děti od 8 let věku a osoby s 

omezenými fyzickými, smyslovými nebo 

VÝSTRAHA: V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA 
ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM 
NEVYSTAVUJTE DEŠTI A VLHKOSTI. 
UDRŽUJTE ZAŘÍZENÍ V SUCHU.

INFORMACE: PŘED POUŽITÍM POZORNĚ 
ČTĚTE TENTO NÁVOD, DOBŘE JEJ 
USCHOVEJTE.

PŘÍRUČKA PRO MAJITELE
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mentálními schopnostmi, případně s 
nedostatkem zkušeností a znalostí, smí zařízení 
používat pouze pod dohledem nebo podle 
pokynů osoby, která může zaručit bezpečné 
použití a zná související rizika. Nenechávejte 
děti, aby si se zařízením hrály. Čištění a 
uživatelem zajišťovanou údržbu nesmí provádět 
děti bez dozoru. (Pro trh EU)
UPOZORNĚNÍ - Tento produkt není určen k 
užívání osobami (včetně dětí) s omezenými 
fyzickými, smyslovými nebo mentálními 
schopnostmi, s výjimkou případů, že jsou pod 
dozorem nebo byly informovány o používání 
produktu osobou odpovědnou za jejich 
bezpečnost. Děti musí být pod dohledem, aby si 
s tímto přístrojem nehrály. (Pro trhy mimo EU)

POZOR: Abyste předešli nebezpečí z důvodu 
neúmyslného resetování tepelné pojistky, nesmí 
být tento přístroj napájen externím vypínačem, 
jako je např. časovač, nebo připojen do sítě, která 
je pravidelně zapínána a vypínána.
POZNÁMKA: Některé vzduchové ventily nelze 
vypouštět, některé jednosměrné ventily je nutno 
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LIKVIDACE KOMPRESORU

Vyfukovací otvor

Napájecí kabel

Nafukovací otvor
Adaptér

Spínač

Význam symbolu přeškrtnuté popelnice:
Odpadní elektrické výrobky se nesmí vyhazovat 
do komunálního odpadu. Kde k tomu existují 
příslušná zařízení, recyklujte je. Rady ohledně 
možností recyklace vám poskytnou místní 
orgány nebo prodejce výrobku.

vypouštět ručně.
POZNÁMKA: Některé výrobky Bestway jsou 
vybaveny speciálními vnitřními pojistnými ventily 
bránícími úniku vzduchu. Takové produkty 
doporučujeme vyfukovat jednoduše povolením 
vyfukovacího ventilu.
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