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

Gratulujeme a děkujeme Vám za důvěru! Nákup tohoto výrobku byla skvělá volba. Před použi-
tím si, prosím, přečtěte návod k použití a uchovejte ho pro pozdější nahlédnutí. Zajistíte si tak 
co možná nejdelší a nejefektivnější používání tohoto výrobku.

Bezpečnostní instrukce
· Nedovolte dětem, aby si s pilou jakkoliv hráli
· Nepoužívejte pilu k jiným účelům než ke kterým je určena.
·  Při používání dbejte na obecné zásady bezpečnosti práce (stabilní postoj, ochranné pomůcky, 
atd.)

Instrukce pro sestavení
Použití je velmi jednoduché, pilu pouze rozviňte a na její konce upevněte pomocí spon plastové 
úchopy pro držení. Pila připravená k použití viz obr. 1.

Popis výrobku a jeho použití
Tato pila je velmi lehká, skladná a díky obousměrnému řezu i velmi účinná. Je ideálním řešení 
pro kempování, turistiku, práci na zahradě, rybaření, ale i běžné domácí použití. Pilu je možné 
použít pro řezání dřeva a plastů, pila je rychle připravena k použití, pro řezání není třeba vyna-
kládat velké síly. S touto pilou se dostanete i do nepřístupných míst kde by použití klasické pily 
nebylo možné. Pilu pouze obtočíme kolem větve, trubky, atd. a střídavým tahem za oba úchopy 
snadno řežeme.

Příklady použití viz. obr. 2

Popis výrobku :
- délka řezné části (řetězu) cca 50 cm
- celková délka včetně spon a úchopů cca 90 cm

Údržba
Tato pila je vyrobena z téměř bezúdržbových materiálů, což je velmi výhodné pro kempování 
a venkovní použití. Stačí pouze běžné očištění po použití. Pro delší uskladnění ve vlhkém pro-
středí je vhodné řetěz nakonzervovat např. olejem.

Ochrana životního prostředí
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci poten-
ciálních negativních 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 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 opotře-

bení … ) 
- 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 příslušenství či nevhod-

ných 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.
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