
POWERhandle (prodávané odděleně)
Volič směru (obě strany)
Uvolnění akumulátoru (obě strany)
Regulátor
Otočné LED světlo
Indikátor nabití (zadní strana)
Poutko na opasek

Návod k 
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POWERdriver PRO
¼” HEX sklíčidlo
Zajišťovací kroužek
Ventilační ot vory
Uložení bitů
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Děkujeme za nákup CEL produktu.  
Akumulátorový 18V POWERdriver PRO byl vyvinut a vyroben podle nejvyšších 

standardů kvality. Jednoduchost obsluhy a bezpečnost hrály hlavní roli při vývoji. 
Správná péče o produkt vám zajistí roky bezproblémového používání. 

Normální opotřebení přístroje a příslušenství není kryto zárukou. Produkt je určen pro 
použití v domácnosti a je na něj poskytována záruka v délce 24 měsíců. Produkt není 

určen pro potřeby půjčoven nářadí.

V případě otázek nás kontaktujte:
+420 732 842 843

servis@cel-cz.cz

UPOZORNĚNÍ: Všichni uživatelé produktu musí přečíst a pochopit návod a štítky na 
produktu a příslušenství se kterým budou pracovat. Návody uschovejte pro budoucí 
použití všem uživatelům tohoto zařízení. Produkt nepoužívejte, pokud jste si nepřečetli 
a neporozumněli všem návodům a štítkům. Návod uchovejte na bezpečném místě a 
seznamte s ním všechny uživatele produktu. Produkt používejte pouze podle popisu 
v tomto dokumentu. Jiné použití bude považováno za zneužití. Výrobce nenese 
odpovědnost za jakékoli škody nebo zranění v důsledku případů zneužití.
Pro náhradní díly, nebo aktualizované dokumenty kontaktujte prodejce, nebo navštivte
www.cel-cz.cz

Produkt obsahuje materiál, který 
se musí recyklovat. Nevhazujte 
do domovního odpadu! Pro více 

informací kontaktujte prodejce, nebo 
Eko-dvůr ve vašem okolí.

3061583
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UPOZORNĚNÍ! Pro AC přístroje; zkontrolujte, zda vstupní napětí na uvedené na štítcích a typ 
koncovky odpovídá vašim lokálním standardům. Pokud se neshodují, okamžitě kontaktujte svého 
dodavatele a postupujte podle jeho doporučení. V žádném případě neupravujte nabíječku nebo 
zástrčku. Pro DC přístroje; používejte pouze akumulátory dodané s produktem, nebo doporučené 
výrobcem.
Tento produkt je prodáván v několika variantách. Obrázky a popisy v tomto návodu se mohou lyšit od 
vašeho produktu. Vlastnosti produktů, které nejsou v tomto návodu zmíněny, nebo pokud si nejste jisti 
funkcemi , kontaktujte www.cel-cz.cz, kde najdete aktualizované manuály a kompatibilní příslušenství.

Začínáme

Použití

Údržba



1.0 Důležité poznámky

Přečtěte všechny upozornění a 
varování. 
Nedodržování těchto upozornění mohou 
vést k šoku el. proudem, požáru a 
vážnému zranění.
Uložte všechny dokumenty od produktu 
pro budoucí použití.
Výraz “nářadí” v upozornění znamená 
označení vašeho elektricky, nebo 
akumulátorově napájeného přístroje, 
včetně kompatibilních nabíječek a 
příslušenství. POWERhandle znamená 
produkt, obsahující články baterií, 
regulátor a další ovládací prvky. 
POWERhandle neobsahuje žádné 
servisovatelné části. 

1) Bezpečnost pracovního prostředí 
a) Pracovní plochu udržujte čistou 
a uklizenou. Neosvětlené plochy s 
nepořádek přispívají k nehodám.
b) S nářadím nepracujte ve výbušném 
prostředí, v blízkosti hořlavin, plynů, 
prachu. Nářadí vydává jiskry, které 
mohou zapálit opar, nebo výpary.
c) Děti a přihlížející udržujte při práci 
s nářadím v dostatečné vzdálenosti. 
Rozptýlení může vést ke ztrátě kontroly.

2) Elektrická bezpečnost

a) Zástrčky nářadí musí odpovídat vašim 
zásuvkám.
V žádném případě neupravujte zástrčku. 
Nepoužívejte adaptéry zásuvek s 
nářadím, které má zemnící kolík. 
Neupravené zástrčky a odpovídající 
zásuvky sníží riziko úrazu el. proudem. 
Kabely ždy plně rozviňte, aby jste 
zabránili jejich přehřívání.
b) Vyvarujte se kontaktu těla s 
uzemněnými předměty či plochami, 
jako jsou trubky, radiátory, ledničky. 
Hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým 
proudem,pokud je vaše tělo uzemněno.
c) Nářadí nevystavujte dešti, nebo 
vlhkým podmínkám. Vnik vody do nářadí 
zvýší riziko úrazu el. proudem.
d) Nepoškozujte kabel. Kabel 
nepoužívejte pro přenášení nářadí, 
tahání, vytahování ze zásuvky. Udržujte 
je ve vzdálenosti od tepla, oleje, ostrých 
rohů a pohyblivých částí.
Poškozené kabely zvyšují riziko úrazu el. 
proudem.
e) Při práci s nářadím venku, používejte 
prodlužovací kabel vhodný pro venkovní 
podmínky. Kabely vždy plně rozviňte.
f) Pokud pracujte ve vlhkém prostředí, 
použijte vždy proudový chránič. g) Napětí 
(V) a Frekvence (Hz) na štítku produktu 

vašeho nářadí musí odpovídat místním 
zásuvkám. Pokud nesouhlasí, okamžitě 
kontaktujte prodejce a nepokoušejte se 
ho zapojovat do sítě ani používat,
h) Jak předejít úrazu el. proudem, 
požáru, poškození přístroje. Nedovolte, 
aby do ventilačních otvorů přístroje vnikly 
šrouby, nebo jiné kovové předměty. 
Přístroj neukládejte na místech, kde 
by mohly tyto předměty do přístroje 
spadnout. 

3) Osobní bezpečnost
a) Pracujte pozorně, sledujte co děláte, 
a používejte zdravý rozum. Nepoužívejte 
nářadí, pokud jste unaveni, nebo pod 
vlivem drog, alkoholu či léků. Moment 
nepozornosti při práci s nářadím může 
způsobit vážná poranění.
b) Používejte osobní ochranné pomůcky. 
Vždy používejte ochranu očí. Ochranné 
pomůcky, jako jsou maska, neklouzavé 
boty, tvrdá pokrývka hlavy a ochrana 
sluchu sníží osobní poškození při úrazu. 
Pozor na nebezpečné podmínky, které 
se mohou objevit při práci s určitými 
materiály. Při práci s dubem a bukem 
vznikají nebezpečné piliny. Používejte 
odsavače prachu a respirátory.
c) Zabraňte nechtěnému spuštění. 

Všeobecná bezpečnostní upozornění

NEBEZPEČÍ
ÚRAZU

ČTĚTE
NÁVOD

CHRAŇTE
OČI,

UŠI, DECH

UDRŽUJTE SUCHÉ ODLÉTÁVAJÍCÍ 
ÚLOMKY

NOSTE
VHODNÉ

OBLEČENÍ



Důležité poznámky 1.0

Ujistěte se, že je vypínač v pozici 
vypnuto před zapnutím do sítě, nebo 
připojením akumulátoru, zvednutím, nebo 
přenášením nářadí. Přenášení nářadí s 
prstem na spoušti, nebo zapojení nářadí 
se zapnutou spouští způsobují nehody.
d) Vyjměte nastavovací klíče před 
spuštěním nářadí. Klíč zapomenutý v 
rotační části nářadí může způsobit úraz.
e) Nepřetěžujte se. Správně se obouvejte 
a vždy stůjte stabilně. Umožňuje to lepší 
kontrolu nářadí v nečekaných situacích.
f) Správně se oblékejte. Nenoste 
uvolněné oblečení, nebo šperky. Své 
vlasy, oblečení a rukavice udržujte mimo 
pohyblivé části. Uvolněné oblečení, 
šperky, nebo dlouhé vlasy mohou být 
zachyceny pohyblivými částmi.
g) Pokud je nářadí dodáváno v provedení 
pro připojení odsávání prachu a pilin, 
ujistěte se, že jste je správně připojili. 
Použití odsávání sníží riziko spojené s 
vdechnutím prachu a pilin. Prach může 
být extrémně hořlavý, používejte systém 
se správnou třídou bezpečnosti pro dané 
materiály.
4) Použití a údržba nářadí
a) Netlačte na nářadí. Pro danou práci 
používejte správný nástroj. Správný 
nástroj udělá práci lépe a bezpečněji, 
neboť byl na danou práci vyvinut.
b) Nepoužívejte nářadí, kterému správně 
nefunguje vypínač. Nářadí, které nemůže 
být ovládáno vypínačem je nebezpečné a 
musí být opraveno. 
c) Odpojte zástrčku ze zásuvky, nebo 
akumulátor z nářadí a po té můžete 
dělat nastavení, výměnu příslušenství, 
ukládání. Je to prevence nechtěného 
zapnutí nářadí. 
d) Nářadí ukládejte mimo dosah dětí 
a neponaučených osob. Nářadí je 

nebezpečné v rukách nepoučených 
uživatelů.
e) Starejte se o své nářadí. Kontrolujte 
nastavení a funkčnost pohyblivých částí. 
Pokud jsou poškozené, musí být nářadí 
opraveno před dalším použitím. Mnoho 
nehod je způsobeno špatně udržovaným 
nářadím.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. 
Správně udržované řezné nástroje s 
ostrými zuby se tak snadno nezaseknou 
v řezu a lépe se ovládají.
g) Nářadí, příslušenství a bity používejte 
v souladu s těmito doporučeními s 
ohledem na pracovní podmínky a práci, 
která má být provedena. Použití nářadí 
pro páci, která není zde uvedena, může 
znamenat ohrožení bezpečnosti.
5) POužití a údržba akumulátorového 
nářadí
a) Nabíjejte pouze nabíječkou 
doporučenou výrobcem. Nabíječka 
vhodná pro jeden typ baterie může zvýšit 
riziko požáru, pokud je použita s jiným 
akumulátorem.
b) Nářadí používejte pouze se speciálně 
navrženými akumulátory. Použití jiného 
akumulátoru může znamenat riziko 
poranění a požáru.
c) Pokud se akumulátor nepoužívá, 
skladujte jej mimo dosah kovových 
objektů, jako jsou kovové sponky, šrouby, 
hřebíky a další kovové předměty, které 
by mohly způsobit spojení kontaktů 
akumulátoru. Krátké spojení konektorů 
může způsobit popáleniny a požár.
d) V nevhodných skladovacích 
podmínkách mohou z akumulátoru 
uniknout kapaliny. Nedotýkejte se jich. 
V případě dotyku postižené místo 
opláchněte proudem vody. Po kontaktu 
s očima vyhledejte lékařskou pomoc. 

Kapalina z akumulátoru může způsobit 
podráždění a pálení. 
6) Servis
a) Nářadí smím být opravováno pouze 
kvalifikovaným servisním technikem za 
použití originálních náhradních dílů. Tím 
bude zajištěno, že zůstane zachována 
bezpečnost elektrického nářadí.

Upozornění pro rázový utahovák
• Při šroubování, nebo vrtání ploch, pod 
kterými vedou el. kabely pod proudem 
držte nářadí za izolované části. Kontakt 
s kabelem pod napětím způsobí kovové 
části utahováku nebezpečné. Může dojít 
k úrazu el. proudem.
• Zajistěte si materiál. Materiál sevřený 
ve svěráku drží lépe, než jenom v ruce.
• Před odložením z ruky vždy vyčkejte 
úplného zastavení nářadí.
• Neotvírejte akumulátor. Nebezpečí 
zkratu.
Akumulátor chraňte před zdroji tepla 
(přímý sluneční svit, oheň), vodou a 
vlhkostí. Nebezpečí exploze.
• V případě poškození akumulátoru, nebo 
nesprávným zacházením, může dojít 
k úniku výparů. V případě komplikací 
zajistěte přísun čerstvého vzduchu a 
vyhledejte lékařskou pomoc. Výpary 
mohou podráždit dýchací systém.
• Používejte pouze originální CEL 
akumulátory, které mají odpovídající 
hodnotu napětí uvedenou na štítku. Při 
použití jiných (kopie, jiné značky) hrozí 
riziko poranění a poškození majetku 
explodujícími akumulátory.



UPOZORNĚNÍ! Při výměně baterie, 
bitu a nebo pokud není utahovák 
používán, musí být volič směru 
ve střední poloze. Předejdete tak 
nechtěnému spuštění.

Před použitím utahováku přečtěte 
a pochopte všechna bezupečnostní 
upozornění.
Nedodržení těchto pravidel může vést 
úrazu el. proudem, požáru a vážnému 
zranění. 

Příklad použití
Přístroj je určen pro utahování a povolování šroubů a matek za použití 
příslušného příslušenství. Nářadí není určeno pro utahování přesným 
utahovacím momentem. Použijte odpovídající ručn ímomentový klíč.

POZNÁMKA! Odstraňte nečistoty z oblasti, kde se POWERhandle 
připojuje k nářadí. Může dojít k poškození kontaktů a ovládacích 
prvků.

Připojení POWERhandle 
Zarovnejte kolejnice na spodní části utahováku POWERdriver 
PRO, tak aby lehce projely záchytnými kolejnicemi na 
POWERhandle. Jakmile jsou zarovnány, posunujte oběma 
částmi pevně a rázně proti sobě, dokud neuslyšíte klapnutí. 
Otestujte právné připojení a zda jsou kontakty správně připojeny 
výběrem směru otáčení a zmáčknutím regulátoru.

Odpojení POWERhandle 
Jednou rukou uchopte rázový utahovák, druhou rukou 
akumulátor. Zatáhněte za obě strany uvolňovače akumulátoru na 
POWERhandle směrem dozadu vysuňte od sebe.

2.0 Připojení POWERhandle

Kolejnice

Zatáhněte za 
uvolnění baterie 
na obou stranách 
v tomto směru. 
Pro odpojení.

POZNÁMKA! Zde je zobrazena POWERhandle PH12. 
Pokud máte jinou POWERhandle, čtěte návod dodaný s vaším akumulátorem.

NEBEZPEČÍ
ÚRAZU



Ovládání POWERhandle 3.0

Zmáčkněte pro 
změnu směru 
otáčení. Do 
střední pozice 
při výměně 
nástavců a aku!

Start proveďte 
zmáčknutím 
regulátoru. Vari-
abilní rychlost 
odpovídá tlaku.

Otočte pro 
zapnutí LED 

přísvitu

Odpojení 
proveďte 

odtažení na 
obou stranách.

Zmáčkněte 
pro zobrazení 
úrovně nabití.



4.0 Ovládání přístroje

Popis funkcí
Sklíčidlo je poháněno elek-
trickým motorem přes převodovku 
a rázový mechanismus.
Pracovní proces je rozdělen do dvou 
fází:
Šroubování a utahování (funkční rázový 
mechanismus).
Rázový mechanismus je aktivován 
jakmile začne utahovaný šroub klást 
odpor a tím se zvyšuje přenášená zátěž 
na motor. V této chvíli rázový mecha-
nismus převádí výkon motoru stabilní 
rotační pohyby. Každý z těchto pohybů 
otáčí sklíčidlem krok po kroku, dokud to 
šroub dovolí, nebo je zmáčknut regulá-
tor. Při povolování šroubů, nebo matek 
je proces obrácený.

Obsluha přístroje
Po připojení nabité POWERhandle, 
nastavte požadovaný směr otáčení 
ze střední pozice na danou stranu. 
Uchopte za držadlo baterie a pomalu 
stiskněte regulátor pro spuštění a regu-
laci rychlosti otáček.

POZNÁMKA! Pokud utahovák 
nepoužíváte, vždy nastavte volič 
směru do středové pozice. Předejdete 
tak nechtěnému spuštění.



Příslušenství 5.0

Výběr šroubovacího bitu pro práci
Existuje spousta 
druhů šroubů. Použití 
správného šroubovacího bitu je základem pro 
bezpečnou práci. Použití nesprávného typu nebo 
velikosti bitu pro šroubování může vést k poškození bitu i 
hlavy šroubu.
+Ion rázový utahovák používá ¼” (6.35mm) šestihranné bity.
Používejte bity s kuličkovým jištěním (DIN 3126-E6.3). 
Pokud chcete použít menší bit bez kuličkového jištění, musíte 
nejdříve do šroubováku uchytit magnetický držák bitů s kuličkovým 

jištěním.

Na obrázku vlevo jsou zobrazeny oba typy šroubovacích 
hlav Phillips™ a Posidrive™. Tyto typy jsou obvykle 
zaměňovány. Hledejte tvar druhého kříže na hlavě typu 
Posidrive™. Pro typ šroubů používejte bit s 8mi zářezy. Bity 

typu Phillips™ jsou obvykle označovány PH1, PH2 atd. Posidrive™ používají 
PZ1, PZ2 atd.

Vkládání a vyjmutí bitu
Posuňte přepínač směru do střední polohy, uzamčeno, aby nedošlo k 
nechtěnému spuštění.
Vyjměte bit, který je již ve sklíčidle zatažením od utahováku za 
pojistný kroužek na sklíčidle a vyjměte bit.
Vyberte vhodný bit pro utahování a vložte ho do sklíčidla. Tlačte, 
dokud bit nenarazí na konec sklíčidla a uvolněte převlečný 
pojistný kroužek.
Před použitím utahováku nejdříve zkontrolujte, že bit pevně drží na 
svém místě a nejde je vytáhnout. Spusťte jej rychle mimo utahovaný 
šroub, aby jste zjistili, že je správně vycentrovaný. Poté můžete 
nasadit bit do hlavy šroubu a namáčknutím regulátoru utahovák pomalu 
spustit.

Šrou
bo

va
cí 

Bit s
 

uc
hy

ce
ním

 ku
ličk

ou

Poji
stn

ý k
rou

že
k

Phillips™ Posidrive™

Pro uvolnění bitu 
zatáhněte za 
pojistný kroužek 
tímto směrem

TIP!
Jelikož má rázový 
utahovák veliký 
kroutící moment, 
doporučujeme 
používat kvalitní 
šroubovací bity. 
Hledejte “tvrzené” 
šroubovací bity 
a bity určené pro 
práci s razovými 
utahováky.



6.0 Rady

Rázový utahovák POWERdriver se brzy stane vaším 
oblíbeným přístrojem.
Rázové utahováky jsou mnohem účinnější při utahování 
šroubů a jiných spojů jak klasické vrtačky. Díky tomu 
vypozorujete dramatické zvýšení výdrže kapacity 
akumulátoru při šroubování.

• Maximální kroutící moment je dosažen po několika 
reakcích rázového mechanismu.

• Při utahování a povolování se ujistěte, že jste řádně 
přitlačili bit do hlavy šroubu. Tlačte tak, aby nemohlo 
dojít k přeskočení bitu v hlavě šroubu. Může dojít k 
poškození bitu a hlavy šroubu.

• POWERdriver je schopen vyvinout velké kroutící 
momenty, které mohou snadno poškodit šroub, pokud 
je příliš dotahován. Zlomené, nebo poškozené šrouby 
se obtížně vyndavají. Používejte vhodný momentový 
klíč pro otestování kroutících momentů a vyvarujte se 
maximálním dovoleným kroutícím momentům použitých 
na práci se šrouby. 

• Trocha vosku, nebo mýdla může pomoci při utahování 
šroubu. Předejdete tak jeho poškození. Pozor na efekt, 
který může tento postup mít na šroub, nebo materiál 
(koroze). Mazadla na bázi oleje pomohou namazat spoj, 
ale mohou znečistit spoj a pracvoní plochu.

• Jelikož rázový utahovák vytváří velký kroutící moment, 
je důrazně doporučováno používat kvalitní bity. Hledejte 
tvrzené šroubovací bity a bity určené pro rázové 
utahováky.

• Pro dlouhé šrouby předvrtejte vodící díru do cca ⅔ 
délky šroubu. Tento krok pomůže předejít štípání dřeva 
a poškození spoje.

• Rázové utahováky nejsou navrženy pouze pro 
šroubování. Skvěle se hodí i pro vrtání. Hledejte ¼” 
šestihranné vrtací bity nebo vložte ¼” šestihranné 
sklíčidlo, do kterého můžete upnout klasické vrtáky.

• Při velkých projektech, které vyžadují neustálé nabíjení 
baterií pamatujte, že můžete vyměňovat Li-Ion baterie 
kdykoliv v průběhu nabíjení, či vybíjení. 
2.6Ah POWERhandle bude nabita do kapacity 80% za 
30 minut s použitím rychlonabíječky a dalších 30 minut 
bude trvat nabití do 100% kapacity. 

• Při výběru spojovacích vrutů by měla délka šroubu 
odpovídat 2/3 součtu síly materiálu. Podle prostředí, 
ve kterém se bude spojovaný materiál nacházet, zvolte 
typ materiálu šroubu, aby nedocházelo ke korozi. 
Používejte galvanizované, nebo jinak povrchově 
upravené šrouby v prostředí, kde hrozí koroze 
železných materiálů.

• Maximální kapacita baterie Li-Ion klesá rychleji v 
teplých podmínkách a trvale se snižuje její životnost.  
Ukládání baterií při teplotách pod 20°C a nad bodem 
mrazu jim umožní držet vyšší kapacitu po dobu 
životnosti. Vyvarujte se skladování v horkých autech 
nebo skladech. To je rozdíl oproti jiným 
typům baterií jako jsou NiCD, NiMh 
olověné, které déle vydrží ve větším teple 
10ºC - 24ºC.



Údržba a životní prostředí 7.0 

Všeobecná kontrola 
Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny šrouby utaženy 
a na svém místě. Mohou se díky vibracím povolit.
Ventilační otvory přístroje udržujte vždy průchodné a 
čisté. 
Pravidelně odstraňujte prach a špínu. 
Čištění je nejlépe provádět stlačeným vzduchem, nebo 
hadrem. 

UPOZORNĚNÍ, Nepoužívejte čistící prostředky pro 
čištění plastových částí přístroje. Doporučujeme použít 
jemný čistící prostředek na navlhčeném hadru. Voda 
nesmí nikdy přijít do styku s přístrojem.

Po každém použití přístroj opatrně vyčistěte kartáčem 
nebo hadrem.
Odstraňte nečistoty okolo místa spoje s akumulátorem, 
pohyblivých částí.

Mazání
Není potřeba provádět mazání vnitřních částí přístroje. 
Ložiska jsou zapouzdřená. 
Povlak stojního oleje na sklíčidle a bitech pomůže proti 
korozi.

Skladování
Přístroj, návod k obsluze a příslušenství ukládejte na 
bezpečném a suchém místě. Jedině tak budete mít 
informace a všechny části po ruce. 

Lithium iontové baterie by měly být skladovány při 
teplotách 10ºC až 20ºC. Ostatní části mohou být 
skladovány při teplotách 10ºC až 24ºC.

UPOZORNĚNÍ! Li-Ion baterie vždy nabíjejte než je 
uklidíte! Nabití proveďte každé 3 měsíce. Předejdete tak 

nevratnému poškození.

Životní prostředí
Až nastane čas na vyhození produktu, myslete na 
životní prostředí a předejte jej do nejbližšího sběrného 
dvoru odpadu. Zavolejte na místní úřad, pokud si nejste 
jisti, kde se Eko-dvůr nachází. Pokud nemáte přístup do 
Eko-dvora, odneste přístroj na likvidaci svém uprodejci.

Více informací
www.cel-cz.cz nebo váš dodavatel.

Údržba
Všechny elektrické části musí být pravidelně 
kontrolovány autorizovaným servisem.



Pokud pozorujete problémy s produktem, kontaktujte prosím vašeho 
dodavatele, nebo se obraťte na

www.cel-cz.cz

Produkt nepoužívejte, pokud jste si nepřečetli a neporozumněli všem návodům a štítkům. 
Návod uchovejte na bezpečném místě a seznamte s ním všechny uživatele produktu. 
Produkt používejte pouze podle popisu v tomto dokumentu. Jiné použití bude považováno 
za zneužití. Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli škody nebo zranění v důsledku 
případů zneužití.
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Kód produktu
Rázy

Max. moment
Otáčky bez zátěže

Sklíčidlo
Provozní napětí

Váha včetně akumulátoru (PH11)
Kompatibilní s typy POWERhandle

•
•
•
•
•
• 
•
•

PD1
0-3200/min
130 Nm
0-2200rpm
6.35mm (¼”) HEXAGONAL
18V DC
1.77kg
PH01, PH02, PH03, PH04, PH11, PH12

8.0 Technické specifikace

Produkt obsahuje materiál, který se musí 
recyklovat. Nevhazujte do domovního 
odpadu! Pro více informací kontaktujte 

prodejce, nebo Eko-dvůr ve vašem okolí.

3061583

CHRAŇTE
OČI, UŠI, DECH NOSTE

VHODNÉ
OBLEČENÍ


