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TV SHOP 

 

Vacu Bags 

Lietošanas instrukcija 

Paldies, ka iegādājāties šo produktu. 

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.  

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju. 

 

Vacu Bags drēbju uzglabāšanas sistēmas priekšrocības 

 Ideāla svīteru, žakešu, mēteļu un citu liela izmēra apģērbu uzglabāšanai līdz nākamajai sezonai. 

 Samazina drēbju aizņemto vietu skapī – līdz pat 3 reizēm! 

 Aizsargā drēbes no putekļiem, mitruma, kodēm un citiem kukaiņiem. 

 Lieliski noder ceļojot utt. 

Vacu Bags lietošana 

1. Ielieciet drēbes Vacu Bag maisā. Maisā uzglabājiet tikai pilnīgi 

sausas un tīras drēbes. 

 

2. Aizveriet maisu ar plastmasas skavu. 

 

 

 

3. Ielieciet putekļu sūcēja gaisa cauruli Vacu Bag gaisa ventilī, 

ieslēdziet putekļu sūcēju un izsūciet gaisu no Vacu Bag. Ja vēlaties, 

lai Vacu Bag uzglabātās drēbes ātri pieņem savu sākotnējo formu, 

izsūciet gaisu kamēr maiss samazinās ne vairāk kā līdz 1/3 no 

sākotnējā apjoma. 

 

4. Tagad drēbes, kuras Jūs ielikāt Vacu Bag aizņem daudz mazāk 

vietas un ir aizsargātas no putekļiem, mitruma, kodēm utt. 

Uzmanību! 

Uzglabājiet Vacu Bags bērniem neaizsniedzamā vietā, neļaujiet bērniem ar tiem spēlēties! 

Komplektā: 

 2 gab. Vacu Bags 110x90cm. 

 2gab. Vacu Bags 90x55cm. 
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TV SHOP 

 
Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem. 

 

 

Apkārtējās vides aizsardzība 

 Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos 

sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu 

savākšanas vietā. 

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku 

veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. 

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu 

apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties. 

Importēts no Čehijas republikas 

 


