CAMELBAK ANTIDOTE™ REZERVOÁR - NÁVOD K POUŽITÍ
®

Snadné plnění - Rezervoár CamelBak® Antidote™ Plus s velkým otvorem a rychlospojkou trubice usnadňuje plnění. Rychlospojka umožňuje rychle
vyjmout rezervoár z batohu a ponechat trubici uchycenou k popruhu. Do vody lze přidat i led. Teplota nápoje při plnění nesmí přesáhnout 85°C!
Upozornění: Teplota nápoje v rezervoáru klesá pomalu, vyvarujte se opaření ústní dutiny.
Snadné pití - Velký ventil Big Bite™ umožňuje snadné a rychlé pití. Prostě skousněte a pijte. Je vyroben z lékařského silikonu a nemá žádné pohyblivé
součásti, které by se mohly rozbít.
Bez příchuti - Několikavrstvá trubice PureFlow™ uchovává vodu čerstvou na úrovni prodávané pitné vody bez příchuti plastu.
Snadné čištění - Technologie HydroGuard™ Anti Microbial likviduje 99 % běžných bakterií a plísní pomocí iontů stříbra umístěných ve vnitřní
povrchové vrstvě plastu rezervoáru a trubice. Otvor rezervoáru CamelBak® Antidote™ o průměru 9 cm usnadňuje nejen jeho plnění, ale i čištění.
Rezervoár je možno vytřít i zevnitř. Po umytí nechejte rezervoár otevřený, aby vyschl. Upozornění: Technologie HydroGuard™ udržuje bez bakterií a plísní
pouze pitnou vodu. Technologie HydroGuard™ neumí ﬁltrovat ani desinﬁkovat vodu užitkovou. Rezervoár vymývejte teplou vodou. K desinfekci používejte
výhradně čistící tablety CamelBak®. Rezervoár nemyjte v myčce na nádobí. Pozor na propíchnutí nebo jiné poškození rezervoáru při jeho údržbě.
UPOZORNĚNÍ: Není určeno dětem do věku 5 let. Náustek Big Bite™ se může uvolnit a způsobit udušení.
Dodavatel pro ČR: Progress Cycle, a. s. Logistický park Tulipán, 253 01 Hostivice - Palouky |  241 771 181-2 | www.progresscycle.cz

CAMELBAK ANTIDOTE™ REZERVOÁR - NÁVOD NA POUŽITIE
®

Ľahké plnenie - Rezervoár CamelBak® Antidote™ Plus s veľkým otvorom a rýchlospojkou trubice uľahčuje plnenie. Rýchlospojka umožňuje rýchlo
vybrať rezervoár z batohu a ponechať trubicu uchytenú k popruhu. Do vody je možné pridať aj ľad. Teplota nápoja pri plnení nesmie presiahnuť 85°C!
Upozornenie: Teplota nápoja v rezervoári klesá pomaly, vyvarujte sa opareniu ústnej dutiny.
Ľahké pitie - Veľký ventil Big Bite™ umožňuje ľahké a rýchle pitie. Jednoducho zahryznete a pijete. Je vyrobený z lekárskeho silikónu a nemá žiadne
pohyblivé súčasti, ktoré by sa mohli rozbiť.
Bez príchuti - Niekoľkovrstvová trubica PureFlow ™ uchováva vodu čerstvú na úrovni predávanej pitnej vody bez príchuti plastu.
Ľahké čistenie - Technológia HydroGuard™ Anti Microbial likviduje 99 % bežných baktérií a plesní pomocou iontov striebra umiestnených vo
vnútornej povrchovej vrstve plastu rezervoáru a trubice. Otvor Rezervoáru CamelBak® Antidote™ v priemere 9 cm uľahčuje nie len jeho plnenie, ale
aj čistenie. Rezervoár je možné umyť aj z vnútra. Po umytí nechajte rezervoár otvorený, aby vyschol. Upozornenie: Technológia HydroGuard™ udržuje
bez baktérií a plesní len pitnú vodu. Technológia HydroGuard™ nevie ﬁltrovať ani dezinﬁkovať úžitkovú vodu. Rezervoár umývajte teplou vodou.
K dezinfekcii používajte výhradne čistiace tablety CamelBak®. Rezervoár neumývajte v umývačke riadu. Pozor na prepichnutie, alebo iné poškodenie
rezervoáru pri jeho údržbe.
UPOZORNENIE: Nie je určené deťom do 5 rokov. Náustok Big Bite™ sa môže uvoľniť a spôsobiť udusenie.
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