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NÁVOD K POUŽITÍ SEDACÍCH VAKŮ ČIČI
Před použitím výrobku si prosím pozorně přečtěte tento návod.
Vady vzniklé nedodržením pokynů v návodu k použití nelze uplatnit jako záruční opravy. Výrobce, ani prodejce nejsou 
odpovědní za vzniklé škody na majetku, či zdraví v důsledku nedodržení návodu k použití výrobku.

POPIS VÝROBKŮ
 { Sedací vaky ČIČI jsou samonosné vaky bez pevné vnitřní 

konstrukce naplněné EPS kuličkami. 

 { Sedací vaky jsou šité velmi pevným švem, jež zabraňuje 
úniku kuliček. 

 { Sedací vaky jsou určeny výhradně k sezení a ležení.

 { Vnější obal lze prát odděleně naruby na max. 30 °C. 
Čistěte ho pouze podle pokynů uvedených na etiketě.

 { Nevhodné pro děti do 3 let.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
 { Nedoporučujeme překračovat zátěž 100 kg v klidovém 

režimu.  
 

 { Sedací vaky jsou určeny pouze do interiéru za dodržení 
pokojové teploty.

 { Materiály nejsou UV stabilní, proto není doporučeno je 
vystavovat dlouhodobě slunečnímu záření.

ZPŮSOB DODÁNÍ
 { Sedací vaky jsou dodávány v krabici a ochranném pytli. 

 { Před vlastním použitím je nezbytné sedací vak 
zbavit veškerého obalového materiálu a pokračovat 
dle návodu uvedeného níže. 

 { Při dodání musí být celý obsah dodávky zkontrolován 
dle faktury (případně dodacího listu). Jakékoliv závady, 
poškození či nedostatky musí být neprodleně písemnou 
formou oznámeny dopravci a dodavateli.

UPOZORNĚNÍ
 { Při násilném poškození sedacího vaku hrozí únik velice 

lehkých polystyrenových kuliček, jež může dítě vdechnout 
a hrozí zadušení.  

 { Děti do 5 let mohou sedací vaky používat pouze za 
dohledu dospělé osoby. 

 { Vnější obal doporučujeme před prvním použitím 
vyprat dle instrukcí na etiketě.

 

Pozor! Veškeré obaly výrobku musí být bezprostředně po rozbalení bezpečně zlikvidovány 
a umístěny mimo dosah dětí (i zvířat)! Náhradní náplně umístěte mimo dosah dětí (i zvířat)!
 

MATERIÁLY A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST
Veškeré použité materiály jsou vyhovující dle norem EU a zdravotně nezávadné.

Sedací vaky jsou vyrobené z:

1) vnější obal: 100% polyester

2) výplň končetin: 100% polyester

3) vnitřní obal: 100% polypropylen

4) výplň vnitřního vaku: EPS kuličky, 100% polyester
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ZAKÁZANÁ MANIPULACE
Se sedacím vakem je zakázána následující manipulace:

1) Používat, nebo umístit výrobek v blízkosti tepelného 
zdroje, nebo otevřeného ohně.

2) Umístit výrobek na ostré předměty, nerovnou, či vlhkou 
podlahu atd.

3) Manipulovat v blízkosti výrobku s ostrými předměty, jež by 
mohly zapříčinit protržení, popř. proříznutí sedacího pytle.

4) Zatěžovat výrobek nad maximální povolenou míru.

5) Čistit výrobek jinak, než je popsáno v návodu.

6) Skákat na výrobek.

7) Házet výrobek na zem z velké výšky.

8) Nechávat vaky na dešti, sněhu a mrazu, namáčet vaky a 
polévat je jakýmikoli tekutinami.

Další bezpečnostní doporučení:

 { Neskákejte na sedací vaky z výšky, předejdete tak jejich 
roztrhnutí (a vlastnímu úrazu). 

 { Netahejte sedací vaky po drsném povrchu, mohlo by dojít 
k protržení. 

 { Vak používejte pouze na vhodných površích a ve 
vhodném oblečení a obuvi.

 { Nevystavujte je teplotám nad 40°C, zdrojům tepla 
a přímému ohni, aby nedošlo k degradování výplně 
a obalu. 

 { Nepoužívejte k čištění abrazivní čistící prostředky jako 
např. písky na nádobí či mechanické čištění pomocí 
drátěnek nebo škrabek.

 { Neházejte je do vody, mohlo by dojít k průniku vody 
do vaku.

 { Vaky v žádném případě nepoužívejte jako nafukovací 
matraci, může dojít k utopení. 

 { Výplň, kterou každý vak obsahuje, je zakázané 
konzumovat nebo vdechovat. 

 { Nedoporučujeme vaky otvírat v přítomnosti dětí a zvířat, 
aby nevdechly malé části náplně a neudusily se. 

 { Maximální doporučená nosnost vaku je 100 kg v klidovém 
režimu. Pro vlastní pohodlí a bezpečnost ji prosím 
dodržujte. 

 { Vaky je možné čistit jen tak, jak je uvedeno na etiketě.

 { Vnitřní obal nepoužívejte bez vnějšího obalu, aby 
se neroztrhal. 

 { Vak je přizpůsobivý a pohyblivý, proto si na něj 
sedejte opatrně. Předejdete tak zranění, či poškození 
jiných předmětů. 

 { Vaky nemají podlepené švy, proto ve vlhkém prostředí 
může dojít k nasáknutí vlhkosti. 

 { Nevystavujte je přímému slunečnímu záření, protože 
některé materiály, ze kterých jsou vyrobené, nejsou 
UV stabilní.

 { Dávejte pozor, aby si malé děti nehrály s plastovým 
obalem, ve kterém jsou vaky zabalené. Hrozí jim riziko 
udušení nebo uklouznutí.

ÚDRŽBA SEDACÍCH VAKŮ
Čištění sedacího vaku ČIČI:

 { Každý výrobek má na originální ČIČI etiketě uvedené 
složení látky a návod na ošetření. Čistěte ho pouze podle 
pokynů uvedených na etiketě.

 { Údržba vnějšího i vnitřního obalu sedacího vaku se 
provádí setřením nečistot vlhkým hadříkem, popř. 
hadříkem s mýdlovou vodou. Po použití mýdlového 
roztoku je třeba plochu setřít ještě jednou hadříkem 

s čistou vodou, aby na výrobku nezůstaly skvrny od 
čistícího prostředku.

 { Pokud dojde při údržbě vaku k zjištění neodstranitelného 
nedostatku nebo závady, nesmí být vak nadále užíván. 
V takovém případě kontaktujte bezprostředně dodavatele 
sedacího vaku.

VÝPLŇ SEDACÍHO VAKU
 { Výplň sedacího vaku tvoří EPS kuličky. 

 { Častým používáním sedacího vaku dochází ke kompresi 
polystyrenových kuliček a pytel se stává měkčím. Jedná se 
o přirozený jev a je s ním třeba počítat u všech výrobků 
této konstrukce. Protože je to běžná vlastnost materiálu, 
na ztrátu objemu se nevztahuje reklamace. 
 

 { Každý z ČIČI vaků je možné jednoduše doplnit náhradní 
náplní. Doplňování je velmi jednoduché, přesto jej 
vždy provádějte dle přiložených instrukcí a v souladu 
s návodem na použití výrobku. 

 { Náplň není vhodná ke konzumaci.
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JAK DOPLNIT SEDACÍ VAK ČIČI
TIPY PRO SNADNOU MANIPULACI:

 { Doporučujeme doplňovat pytel ve dvou osobách, je to 
pohodlnější a rychlejší. 

 { EPS kuličky jsou výrazně elektrostatické (při manipulaci se 
lepí na téměř všechny předměty, s nimiž se dostanou do  
 

kontaktu). Doporučujeme proto před plněním lehce 
navlhčit ruce. Kuličky tak snadno odstraníte z míst, kde 
být nemají.

 { Mějte po ruce vysavač, může se hodit na úklid 
zatoulaných kuliček.

 
Doplňování provádějte vždy bez přítomnosti dětí či zvířat!

1) Otevřete zip na vnějším obalu.

2) Sundejte vnejší obal a otevřete vnější zip (č.1) na 
vnitřním obalu. 

3) S otevřeným sedacím vakem manipulujte maximálně 
opatrně, abyste náplň nevysypali ven. 

4) Opatrně otevřete vnitřní zip (č.2.) na vnitřním obalu 
s náhradní náplní. 

5) Do otevřeného otvoru na sedacím vaku zasuňte 

otevřenou část obalu s náhradní náplní a náplň opatrně 
vysypejte do vaku.

6) Zavřete vnitřní zip (č.2) a vnější zip (č.1) na vnitřním obalu, 
nandejte vnější obal.

7) Otočte vnitřní vak uvnitř vnějšího obalu tak, aby byl jeho 
zip směrem k hlavě vnějšího obalu (tím maximalizujete 
ochranu před nežádoucím stykem dětí s výplní) a zavřete 
na vnějším obalu zip a zasuňte jezdce do jeho pouzdra.

8) Vak protřepejte, aby se náplně promíchaly.
 

LIKVIDACE VÝROBKU
Výrobek obsahuje textilní a recyklovatelné plastové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou 
organizaci ve vaší zemi či okolí, specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.

TIP v rámci ČR: Použité EPS kuličky (neznečištěné) se příležitostně užívají jako lehčivo do betonu. Můžete je odevzdat ve 

vybraném sběrném dvoře (doporučujeme předem ověřit, zda lze na daném místě kuličky odevzdat) a dát jim tak druhý život.

ZÁRUKA
Základní informace k záruce:

 { Poskytnutá záruka se vztahuje na produkt vyrobený 
výrobcem Barbora Hortová.

 { Standardní záruka na ČIČI sedací vak je 24 měsíců, 
nevztahuje se na chybné vyhotovení švů, látky a běžného 
zipu. 

 { Tato záruka se začíná počítat dnem, kdy byl produkt 
odeslaný, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. 
Je možné ji uplatnit tam, kde byl produkt zakoupený, a to 
po předložení pokladního dokladu nebo faktury. 

Uplatnění záruky je podmíněno:

1) Dodržením pokynů v návodu na používání výrobku.

2) Správně vyplněným záručním listem, popř. dokladem 
o zaplacení se všemi náležitostmi.

3) Zasláním reklamovaného výrobku na adresu prodejce 
s vyplněným reklamačním formulářem.

Záruka se nevztahuje na:

1) Sesednutí náplně sedacího vaku – jedná se o vlastnost 
výrobku, v takovém případě doporučujeme zakoupit 
náhradní náplň (o možnostech nákupu a způsobu plnění 
se informujte u vašeho prodejce).

2) Na reklamované zboží bez řádně vyplněného 
reklamačního listu.

3) Výrobek, byl-li používán v rozporu s návodem 
na používání.

4) Závady vzniklé mechanickým poškozením.

5) Závady vzniklé neodborným zásahem.

6) Závady vzniklé nedostatečnou, nebo nevhodnou údržbou 
v rozporu s návodem na používání.

7) Běžné opotřebení výrobku.

8) Záruka se nevztahuje na změnu odstínu barvy působením 
slunečního a UV záření.

9) Dále neobyčejným vlivem počasí (záplavy, zemětřesení), 
neobyčejným vlivem chemických látek, chybným použitím, 
a to záměrně, z nedbalosti nebo neznalosti.
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