WIDE MOUTH FUEL BOTTLE

400ml/700ml/1000ml
SOD-700-04/SOD-700-07/SOD-700-10

•

Tato láhev je určena výhradně pro vařiče SOTO. Láhev je určena pouze na palivo – nikdy nepoužívejte na nápoje.

K zamezení úniku paliva:
Udržujte závit víčka a závit v hrdle láhve v naprosté čistotě. Víčko vždy ponechávejte zašroubované v hrdle láhve, bude složit jako
ochrana proti deformaci hrdla láhve v případě nárazu či pádu láhve.

UPOZORNĚNÍ
Tato palivová láhev je vyrobena pro použití výhradně s vařiči SOTO. Před jejím použitím si důkladně prostudujte tento návod. Láhev je určena pouze na palivo,
nikdy ji nepoužívejte na nápoje. Nikdy neplňte láhev nad rysku „MAX FILL LEVEL“. Přeplnění láhve může způsobit únik paliva, oheň a explozi nebo může zapříčinit
zhoršenou funkci vařiče. Před použitím láhve zkontrolujte její hrdlo, jestli nejeví známky poškození či deformace nebo není-li patrné nadměrné opotřebení. Stejně tak
zkontrolujte stav palivové pumpy a především O-kroužku na palivové pumpě, jestli není poškozen či nadměrně opotřeben. Láhev s palivem uchovávejte vždy v chladnu.
Nikdy láhev s palivem neskladujte na místě, které by se mohlo nadměrně zahřívat. Láhev také neskladujte v blízkosti ohně či tepelných zdrojů. Používejte pouze palivo,
které je určen pro použití s vařiči SOTO. Chraňte palivo před znečištěním. Před výměnou paliva v láhvi nebo v případě, že bylo v láhvi palivo, které není určené pro
vařiče SOTO pečlivě vyčistěte vnitřek láhve před jejím dalším použitím.

Dovozce: HUDYsport a.s., 405 02 Bynovec 138, Czech Republic, tel.+420 412 589 961 , www.hudy.cz

WIDE MOUTH FUEL BOTTLE

400ml/700ml/1000ml
SOD-700-04/SOD-700-07/SOD-700-10

•

Táto fľaša je určená výhradne pre variče SOTO. Fľaša je určená iba na palivo - nikdy nepoužívajte na nápoje.

Pre zamedzenie úniku paliva:
Udržujte závit viečka a závit v hrdle fľaše v úplnej čistote. Viečko vždy nechávajte zaskrutkované v hrdle fľaše,
bude slúžiť ako ochrana proti deformácii hrdla v prípade nárazu či pádu fľaše.

UPOZORNENIE
Táto palivová fľaša je vyrobená na použitie výhradne s varičmi SOTO. Pred jej použitím si dôkladne preštudujte tento návod. Fľaša je
určená len na palivo, nikdy ju nepoužívajte na nápoje. Nikdy neplňte fľašu nad rysku „MAX FILL LEVEL“. Preplnenie fľaše môže
spôsobiť únik paliva, oheň a explóziu alebo môže zapríčiniť zhoršenú funkciu variča. Pred použitím fľaše skontrolujte jej hrdlo, či
nejaví známky poškodenia alebo deformácie alebo či nie je viditeľné nadmerné opotrebenie. Rovnako tak skontrolujte stav palivovej
pumpy a predovšetkým O-krúžku na palivovej pumpe, či nie je poškodený alebo nadmerne opotrebovaný. Fľašu s palivom skladujte
vždy v chlade. Nikdy fľašu s palivom neskladujte na mieste, ktoré by sa mohlo nadmerne zahrievať. Fľašu tiež neskladujte v blízkosti
ohňa či tepelných zdrojov. Používajte len palivo, ktoré je určené na použitie s varičmi SOTO. Chráňte palivo pred znečistením.
Pred výmenou paliva vo fľaši alebo v prípade, že bolo vo fľaši palivo, ktoré nie je určené pre variče SOTO starostlivo vyčistite vnútro fľaše pred
jej ďalším použitím.

Dovozca: HUDYsport a.s., 405 02 Bynovec 138, Czech Republic, tel.+420 412 589 961 , www.hudy.cz

