STRAW

Vážený zákazníku,
do rukou se Vám dostává: sportovní lahev s brčkem. Uzavíratelný těsnící mechanismus pítka se silikonovým
těsněním zabraňuje otevření lahve. Velmi lehká, pohodlná a outdoorově využitelná. Snadná údržba a čištění.
Návod k použití:
1) Lahev vždy před každým použitím vymyjte teplou nebo studenou vodou dle nápoje, který bude do lahve nalit.
2) Nádobu při použití plňte vždy max. ke spodnímu okraji vylévací části lahve a to nejméně 1–1,5 cm pod okraj
lahve. Do lahve nelijte nikdy vroucí nápoje.
3) Nespotřebovaný nápoj vždy vylijte, předejdete tím tvorbě usazenin uvnitř nádoby a případnému množení
bakterií. Vždy buďte opatrní při manipulaci s nádobou.
4) Před prvním použitím výrobek vždy omyjte a utřete do sucha.
5) Pro odstranění lehkých skvrn nechte odmočit a následně utřete dosucha měkkým hadrem.
6) Lahve se velmi dobře udržují a čistí, při ručním mytí používejte pouze měkké hadry a houbičky. Nepoužívejte
agresivní chemické produkty.
7) Pro zachování dlouhé životnosti výrobku, zacházejte s lahví opatrně – vyhýbejte se silným nárazům
a otřesům. Skladujte vždy otevřenou.
8) POZOR: do nádoby nepatří sycené nápoje, kostky ledu nebo výrobky mléčné. Lahev není určena pro
kojeneckou výživu.
9) Určeno pro použití v domácnosti
10) Záruka 3 roky se nevztahuje na : poškození pádem nebo úderem výrobku, technickou úpravou lahve.
Bezpečnostní upozornění:
Vlivem vysoké teploty může dojít k poškození nádoby nebo víka. Při použití ostrých kovových nástrojů může dojít
k poškození (poškrábání) povrchu (např. nůž, vidlička). Při použití drsných a agresivních čisticích prostředků může
dojít k poškození povrchu (např. žíravé prostředky na čištění trub). Při neopatrné manipulaci (např. s víkem) může
dojít k poškození povrchu (otlučením). Tyto „stopy“ nemají sebemenší vliv na kvalitu přípravy jídla nebo
nápojů ani celkovou životnost nádoby, pouze je narušen esteticky vzhled. Vlivem nastavení vysoké
teploty zdroje tepla, může dojít k poškození povrchu.
Ekologie:
Dle velikosti produktu, jsou na všech výrobcích vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů
a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní
zdroje a napomáháte prevenci potenciálních 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. Igelitový sáček odkládejte mimo dosah děti, nebezpečí udušeni.
Kupující byl seznámen s funkcí a se zacházením s výrobkem.

