STRAW

Vážený zákazník,
do rúk sa vám dostáva: športová fľaša so slamkou. Uzatvárateľný tesniaci mechanizmus náustku so silikónovým
tesnením zabraňuje otvoreniu fľaše. Veľmi ľahká, pohodlná a outdoorovo využiteľná. Jednoduchá údržba a
čistenie.
Návod na použitie:
1) Fľašu vždy pred každým použitím vymyte teplou alebo studenou vodou podľa nápoja, ktorý do fľaše nalejete.
2) Nádobu pri použití plňte vždy max. k spodnému okraju vylievacej časti fľaše a to najmenej 1–1,5 cm pod okraj
fľaše. Do fľaše nikdy nelejte vriace nápoje.
3) Nespotrebovaný nápoj vždy vylejte, predídete tým tvorbe usadenín vnútri nádoby a prípadnému množeniu
baktérií. Vždy buďte opatrní pri manipulácii s nádobou.
4) Pred prvým použitím výrobok vždy umyte a utrite do sucha.
5) Na odstránenie miernych škvŕn nechajte odmočiť a následne utrite dosucha mäkkou handrou.
6) Fľaše sa veľmi dobre udržiavajú a čistia, pri ručnom umývaní používajte iba mäkké handry a hubky.
Nepoužívajte agresívne chemické produkty.
7) Na zachovanie dlhej životnosti výrobku zaobchádzajte s fľašou opatrne – vyhýbajte sa silným nárazom
a otrasom. Skladujte vždy otvorenú.
8) POZOR: do nádoby nepatria sýtené nápoje, kocky ľadu alebo mliečne výrobky. Fľaša nie je určená na
dojčenskú výživu.
9) Určené na použitie v domácnosti
10) Záruka 3 roky sa nevzťahuje na: poškodenie pádom alebo úderom výrobku, technickou úpravou fľaše.
Bezpečnostné upozornenia:
Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k poškodeniu nádoby alebo veka. Pri použití ostrého kovového náčinia
môže dôjsť k poškodeniu (poškriabaniu) povrchu (napr. nôž, vidlička). Pri použití drsných a agresívnych čistiacich
prostriedkov môže dôjsť k poškodeniu povrchu (napr. žieravé prostriedky na čistenie rúr). Pri neopatrnej
manipulácii (napr. s vekom) môže dôjsť k poškodeniu povrchu (otlčením). Tieto „stopy“ nemajú ani najmenší
vplyv na kvalitu prípravy jedla alebo nápojov ani celkovú životnosť nádoby, iba je narušený esteticky
vzhľad. Vplyvom nastavenia vysokej teploty zdroja tepla môže dôjsť k poškodeniu povrchu.
Ekológia:
Podľa veľkosti produktu sú na všetkých výrobkoch vytlačené znaky materiálov použitých na výrobu balenia,
komponentov a príslušenstva, ako aj ich recyklácie. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné
prírodné zdroje
a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by
mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo
najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými
predpismi udelené pokuty. Igelitové vrecko odkladajte mimo dosahu deti, nebezpečenstvo udusenia sa.
Kupujúci bol oboznámený s funkciou a so zaobchádzaním s výrobkom.

