
NÁVOD K POUŽITÍ
Pečlivě si přečtěte návod k použití. 

Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Děkujeme Vám za zakoupení ochranné plachty určené pro osobní a dodávková vozidla.Auto-
plachty ochrání vozidlo před nepříznivými vlivy počasí v létě i v zimě. Autoplachtu si vyberete 
podle rozměrů Vašeho vozidla. Volte prosím nejbližší větší rozměr plachty podle typu, délky, 
šířky a výšky Vašeho vozidla.

Autoplachtu si vyberete podle následujícího postupu

1) změříte délku, šířku a výšku karoserie v linii (viz obr.)

2)  podle změřených rozměrů zvolíte typ plachty z naší 
nabídky

Upozorňujeme, že velikost a typ je na vaší volbě a žádná 
plachta není určena přesně na daný model automobilu.

Použití autoplachet

-  Autoplachtu přetáhnete přes karoserii vozidla během 
několika sekund.

-  V přední a zadní části nárazníků se plachta upevní automaticky díky kvalitní gumě zašité 
v lemu autoplachty.

-  Pro lepší upevnění na karoserii můžete ještě dodatečně zajistit pomocí dvou ok na stranách 
auto plachty a provazu (není součástí balení) který podvléknete pod automobilem.

- Před navlečením autoplachty doporučujeme sklopit zrcátka a odšroubovat anténu.

Údržba

Plachtovinu je možno otřít vlhkým hadrem a nechat na venkovním větraném místě vysušit.  
Pozor, plachtovinu v žádném případě neperte, neždímejte v pračce ani nesušte v sušičce. Ne-
žehlete!

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. 
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci 
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v ná-
vodu k použití.

Záruka se nevztahuje:

- na přirozené opotřebení funkční části produktu v důsledku jeho používání.
- na zásahy související se standardní údržbou produktu např. čištění.
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, 
  nevhodným použitím apod.).
- na mechanická poškození v důsledku nárazu, úderu do produktu pod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození 
při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

CZ

Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz
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