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Návod k použití agility tunelů a fixačních vaků od HCV group a.s. 

Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil náš agility výrobek.  Pevný tunel a všechny naše 

fixační vaky pro stabilizaci agility tunelů můžete bez problémů používat též v zimním období, kdy 

teplota klesá pod 0°C. Materiál použitý na výše uvedených výrobcích odolá teplotám do – 20°C. 

Všeobecně  

Jsme společnost sídlící v Rožnově pod Radhoštěm, zabývající se mimo jiné, výrobou sportovních 

pomůcek pro psí sporty. Vyrábíme tunely pevné i látkové a k nim sedlové vaky. Vyrábíme též 

přenosné tašky na tunely. Výrobky odpovídají pravidlům FCI a legislativě Evropské Unie. 

Bezpečnost  

• Tunely pro psy a fixační vaky k nim, jsou sportovní pomůcky pro agility, proto je výhradně 

používejte pouze k tomuto účelu.  

• Tunel není určený k tomu, aby si v něm hrály děti. Zvyšte vždy svoji pozornost, jsou-li 

v blízkosti tunelu malé děti.  

• Pro bezpečnost vašeho psa musí být tunel stabilizován/fixován, aby se nepohyboval. 

Doporučujeme používat k fixaci tunelu naše sedlové vaky SARA, JENNY. K fixaci tunelů je 

zakázáno, s ohledem na bezpečnost psa, použití kovových držáků/stojanů. 

• Kontrolujte stav svého tunelu, zejména, nedošlo-li k prodření materiálu či k poškození 

výztuže. Dojde-li k poškození tunelu, ihned ho přestaňte používat a kontaktujte nás. Některá 

poškození lze opravit. Popište nám závadu a my Vám sdělíme, zda umíme takové poškození 

opravit. 

• Pevný tunel a všechny naše fixační vaky můžete používat při teplotách do -20°C. 

• Pokud je výrobek nějak poškozen, nesmí se používat. 

Skladování 

• Pevný tunel a všechny naše fixační vaky lze skladovat od -20°C do +30°C. 

• Ke skladování našich tunelů doporučujeme používat naše přepravní tašky. 

Čištění/údržba 

Naše tunely a všechny fixační vaky čistěte mýdlovou vodou. Nepoužívejte k čištění chemické 

prostředky. 

Záruční a reklamační podmínky  
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Na naše výrobky se vztahuje záruka 24 měsíců od zakoupení výrobku. 

Záruka se nevztahuje na poškození: 

1. při prodření špatnou manipulací 

2. při používání v jiných teplotách než určených specifikací výše v části „Bezpečnost“ 

3. při prodření kovovými držáky, které nejsou součástí dodávky tunelu 

Manipulace 

S našimi tunely musí manipulovat dvě osoby. Tunely netahejte po zemi, došlo by k jejich 

nenávratnému poškození, na něž se nevztahuje záruka. 

Při správném používání našich výrobků dle výše uvedených pokynů, Vám budou naše výrobky 

sloužit mnoho let a poskytnou Vám i Vašemu čtyřnohému kamarádovi radost při sportování. 

Opatření při hašení požáru: 

Při požáru určují druh nebezpečí tyto kouřové plyny: Oxid uhelnatý (CO); Chlorovodík ( HCl )  

Pokyny pro hasiče: 
Používat ochranný dýchací přístroj nezávislý na okolním ovzduší. Nosit ochranný 
děv.  

 

Shodně s článkem 33 Nařízení REACH jsme povinni Vás informovat, že výrobek obsahuje 

dybutylphtalát (ES: 201 – 557-4), zkratka DBP. 
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