STRAW

Tisztelt Ügyfelünk,
Ön az alábbi termékhez jutott hozzá: sportflakon szívószállal. A csőr zárható tömítőmechanizmusa szilikon
tömítésével megakadályozza, hogy a flakon kinyíljon. Nagyon könnyű, kényelmes, és a szabadban is használható.
Könnyű karbantartás és tisztítás.
Használati útmutató:
1) A palackot minden használat előtt mossa el meleg vagy hideg vízben attól függően, milyen italt fog tenni
bele.
2) Az edényt használatkor mindig max. a palack kiöntőrészének alsó széléig töltse meg, legalább 1–1,5 cm-rel
a palack széle alatt. A palackba soha ne öntsön forrásban levő italt.
3) Az el nem használt italt öntse ki, így elkerülheti, hogy az edényben lerakódások keletkezzenek és a kórokozók
elterjedjenek. A palack használata közben mindig legyen óvatos.
4) Az első használat előtt a terméket mindig mossa el, és törölje szárazra.
5) Az enyhe foltok eltávolításához hagyja ázni, és azután törölje szárazra puha ronggyal.
6) A palack könnyen karbantartható és tisztítható, kézi mosásnál csak puha rongyot és szivacsot használjon.
Ne használjon agresszív vegyszereket.
7) A termék hosszú élettartamának megőrzése érdekében óvatosan bánjon a palackkal – óvja az erős ütésektől
és rázkódástól. Mindig nyitva tárolja.
8) VIGYÁZAT: az edénybe nem való szénsavas ital, jégkocka vagy tejtermék. A palack nem való babaételhez.
9) Csak háztartási használatra
10) A 3-éves jótállás nem vonatkozik arra, ha: a palack műszaki módosítása, leesés vagy ütődés miatti hibásodik
meg a termék.
Biztonsági figyelmeztetések:
Magas hőmérséklet hatására károsodhat az edény vagy a kupak. Éles fémeszközök (pl. kés, villa) használata
esetén sérülhet (megkarcolódhat) a felszín. Durva és agresszív tisztítószer (pl. maró hatású, sütőtisztító szer)
használatánál sérülhet a felület. Ha óvatlanul kezeli (pl. a kupakot), sérülhet a felület (ütődés miatt). Ezek
a „nyomok“ nem befolyásolják az étel elkészítésének minőségét, se az palack élettartamát, csupán
az esztétikai hatás csökken. Magas hőmérsékletű hőforrás hatására sérülhet a felület.
Környezetvédelem:
A termék méretétől függően minden darabon megtalálhatók a csomagolás, az alkatrészek és a tartozékok gyártása
során használt anyagok jelzései, valamint az újrahasznosításra vonatkozó jelek. A termék megfelelő módon
történő megsemmisítésével értékes természeti erőforrásokat segít megőrizni, és hozzájárul a nem megfelelő
hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez.
A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.
Ezen hulladékfajta nem megfelelő módon történő megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal
sújtható. A műanyag zacskót tegye gyermekektől távol fulladás veszélye miatt.
A vásárló tájékoztatást kapott a termék funkciójáról és kezeléséről.

