VÝROBNÍK LEDOVÉ TŘÍŠTĚ

Návod k použití
CZ
1. Dejte výrobník přes noc do mrazáku, nechte
zmrznout.
2. Nalijte do výrobníku svůj oblíbený nápoj.
3. Zašroubujte víčko a mačkejte a mačkejte
a mačkejte. Během chvilky získáte lahodnou
mraženou tříšť.
Ochrana životního prostředí
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku,
kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte
do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace
výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech,
kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací 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.
Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku
se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek
pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu
k použití.
Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou
výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými
podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku,
nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů,
při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
-
na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů
nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu
v rámci jednoho výrobku.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese
riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si
vyhrazuje právo na připadne změny v návodu k použití
a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se
mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
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PL
1. Umieść kubek w zamrażarce i poczekaj aż
zamarznie.
2. Wlej do środka ulubiony napój.
3. Nałóż pokrywę i ściśnij parę razy .Po chwili
powstanie pyszny mrożony napój.
SK
1. Výrobník vložte do mrazničky a nechajte
zmrznúť.
2. Do výrobníka nalejte svoj obľúbený nápoj.
3. Zatvorte veko a mačkajte, mačkajte, mačkajte.
O chvíľu získate lahodnú mrazenú drť.
LV
1. Ielieciet sorberta glāzi saldētavā.
2. Izņemiet glāzi no saldētavas un ielejiet tajā savu
iecienītāko dzērienu.
3. Uzlieciet vāciņu un paspaidiet glāzi. Apmēram
minūtes laikā glāzē ielietais šķisdums pārvērtīsies sorbertā.
HU
1. Tegye a poharat a fagyasztóba, hagyja lehűlni.
2. Töltse a pohárba kedvenc italát.
3. Csavarja rá a fedelet és préselje össze és
préselje össze és préselje össze. Pillanatok alatt
ízletes jégkását készíthet.
RO
1. Puneti recipientul in congelator ca sa inghete
2. Se pune in interiorul canii bautura ta preferata
3. Fixati capacul si apasati in mod repetat. In doar
un minut vei avea o bautura delicioasa.

