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Montage und Betriebsanleitung
Assembly and Operating Instructions
Instructions de montage et d’utilisation
Instrucciones de uso y montaje
Instruções de montagem e modo de utilização
Istruzioni di montaggio e d‘uso
Instrukcja obsługi i montażu

Montage- en gebruiksaanwijzing
Monterings- och bruksanvisning
Asennus- ja käyttöohjeet
Ősszeszerelési és használati útmutató
Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας
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158 x 68 cm
5.18 x 2.23 feet

4,9 m
16.07 feet
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 Technische und designbedingte  
Änderungen vorbehalten.
Subject to technical and  
design-related changes.

 Sous réserve de modifications  
techniques ou de design.

  Se reserva el derecho de efectuar 
modificaciones técnicas y relaciona-
das con el diseño.

 Reservados os direitos de al-
terações técnicas e no design.
Con riserva di modifiche tecniche e 
di design.

Zastrzegamy sobie możliwość zmian.
 Technische en designgeboden afwi-
jkingen voorbehouden.
 Med reservation för tekniska och 
designrelaterade ändringar.
 Oikeus tekniikan ja muotoilun ai-
heuttamiin muutoksiin pidätetään.

Műszaki és konstrukciós változások 
előfordulhatnak.
Eεπιϕύλαξη τεχνικών – σχεδιαστικών 
τρποποιής.
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Conforme aux exigences de sécurité 
de la norme ASTM F963.



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


