
CZ -1-                  Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

CZ -  Změřte šířku dveří. Pomocí nůžek nebo nožů zkraťte zábranu na délku o 1,5 cm větší než 
je naměřený údaj.

SK -  Zmerajte šírku dverí. Pomocou nožničiek, alebo noža skráťte zábranu na dĺžku o 1,5 cm 
väčšiu ako je nameraný údaj.

HU -  Mérje le az ajtó szélességét. Késsel vagy ollóval vágjon le a mért szélességtől 1,5 cm-rel 
hosszabb szigetelőanyagot.

PL -  Zmierz drzwi. Za pomocą nożyczek lub noża, utrnij rurkę na dlugość około 1,5 cm krótszą 
niż wymiar drzwi.

RO -  Măsuraţi interiorul tocului de uşă. Cu ajutorul unei foarfece sau al unui cuţit, tăiaţi tuburile 
cu aproximativ 1,5 cm mai scurte decât lăţimea uşii.

CZ -  Vložte zábranu do látkového obalu. Na koncích přehněte krytem a zapněte suchým 
zipem.

SK -  Vložte zábranu do textilného obalu. Na koncoch prehnite krytom a zapnite suchým zip-
som.

HU -  Helyezze a szigetelőanyagot a műanyag zacskóba. A végére húzza rá a takarót és zárja le 
a tépőzárat.

PL -  Wsuń rurki do osłonki. Zamknij koniec tkaniny składaną pokrywą i zabezpiecz.
RO -  Introduceţi tuburile în husa de material. Întoarceţi capetele husei şi prindeţi-le cu ajutorul 

scaiului.

Tepelná zábrana
návod k použití



CZ -2-                  Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

CZ - Natáhněte zábranu pod dveře.
SK -  Natiahnite zábranu pod dvere.
HU -  Húzza a szigetelést az ajtó alá.
PL -  Wsuń naładkę uszczelniającą pod drzwi.
RO - Trageţi pragul astfel pregătit pe dedesubtul uşii.

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt ne-
vhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběr-
ných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních ne-
gativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace od-
padů. 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.
Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití vý-
robku 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 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 nesprávných dílů, nevhodného příslu-

šenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému 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.


