
VacuBags
Kostka

Návod k použití
Děkujeme Vám za projevenou důvěru a zakoupení 
tohoto produktu. Věříme, že s jeho používáním budete 
spokojeni.

Sada obsahuje: 
1 ks 90 x 110 x 20 cm

Způsob použití:
1. Otevřete zip
2.  Věci poskládejte dovniř vakuového sáčku tak, aby byl 

jeho objem maximálně využit. 
3. Jednoduše  uzavřete zip.
4.  Použijte jakýkoli domácí vysavač s hadicí, vysajte 

vzduch pomocí patentovaného jednosměrného 
ventilu. 

5. Uložte vakuový sáček na zvolené místo.

Ochrana životního prostředí
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní 
zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativ-
ních 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.

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

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, 

výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení … ) 
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, 
prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj 
apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nespráv-

ných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

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

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí 
za možné tiskové chyby.

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