Cleaning Kit™
ANTIMIKROBIÁLNÍ TECHNOLOGIE CAMELBAK® HYDROGUARD™ LIKVIDUJE AŽ 99,99 %
BĚŽNÝCH MIKROORGANISMŮ A PLÍSNÍ.
PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ, ZVLÁŠTĚ PŘI PLNĚNÍ JINÝMI TEKUTINAMI NEŽ VODA, ZABRÁNÍ
VZNIKU NEŽÁDOUCÍCH CHUTÍ A ZÁPACHU UVNITŘ REZERVOÁRU A HADIČKY.
Jednou týdně
1 Použijte sadu kartáčů, vodu a prostředek na mytí nádobí k vyčištění vnitřku rezervoáru a hadičky
2 Opláchněte rezervoár a hadičku
3 Naplňte rezervoár tekutinou nebo použijte Reservoir Dryer™ k jeho usušení
Důkladné čištění
1 Naplňte rezervoár 1 litrem vody a přidejte 1 tabletu Cleaning Tabs™
2 Třepejte rezervoárem, dokud se tableta nerozpustí a nechejte rezervoár odstát 5 minut
3 Vylejte rezervoár a vypláchněte ho čistou vodou
4 Naplňte rezervoár tekutinou nebo použijte Reservoir Dryer™ k jeho usušení
Výše uvedené instrukce byly potvrzeny jako účinné dvěma nezávislými institucemi schválenými FDA.
Náhradní Cleaning Tabs™ jsou k dostání samostatně
UPOZORNĚNÍ: Dráždí oči a dýchací cesty. Zabraňte kontaktu s očima a kůží. Uchovávejte mimo
dosah dětí. Nepoužívejte produkt k jinému účelu, než ke kterému je určen. Používejte produkt pouze
k čištění rezervoáru a hadičky. Po manipulaci s tabletami důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte žádnou jinou chemikálii. Uchovávejte obal suchý. Uchovávejte
obal na dobře větraném místě. Chraňte před teplem. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Tento
materiál nebo jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad. Škodlivý pro vodní organismy.
Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
PRVNÍ POMOC: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo
označení. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody s mýdlem a vyhledejte lékařskou pomoc.
POZNÁMKA: Pravděpodobné poškození sliznice kontraindikuje výplach žaludku.
OBSAHUJE: chlorid sodný, hydrogensíran sodný, dihydrát sodné soli 1,3 - dichloro - 2,4,6 (1H, 3H,
5H) - trioxo - 1,3,5 - triazinu
Dovozce a distributor pro ČR: Progress Cycle, a. s.
Logistický park Tulipán, Palouky 1371, 253 01 Hostivice
telefon: 241 771 181-2 | fax: 244 401 575
e-mail: info@progresscycle.cz | internet: www.progresscycle.cz

Cleaning Kit™
ANTIMIKROBIÁLNA TECHNOLÓGIA CAMELBACK® HYDROGUARD LIKVIDUJE AŽ 99,99 %
BEŽNÝCH MIKROORGANIZMOV A PLESNI.
PRAVIDELNÉ ČISTENIE, OBZVLÁŠŤ PRI PLNENÍ INÝMI TEKUTINAMI AKO VODA,
ZABRÁNI VZNIKU NEŽIADUCEJ CHUTI A ZÁPACHU VO VNÚTRI REZERVOÁRU A HADIČKY.
Raz do týždňa
1 Použite sadu keﬁek, vodu a prostriedok na umývanie riadu k vyčisteniu vnútra rezervoáru a hadičky
2 Opláchnite rezervoár a hadičku
3 Naplňte rezervoár tekutinou, alebo použite Reservoir Dryer™ k jeho usušeniu
Dôkladné čistenie
1 Naplňte rezervoár 1 litrom vody a pridajte 1 tabletu Cleaning Tabs™
2 Traste rezervoárom, pokiaľ sa tableta nerozpustí a nechajte rezervoár odstáť 5 minút
3 Vylejte rezervoár a vypláchnite ho čistou vodou
4 Naplňte rezervoár tekutinou, alebo použite Reservoir Dryer™ k jeho usušeniu
Vyššie uvedené inštrukcie boli potvrdené ako účinné dvoma nezávislými inštitúciami schválenými
FDA. Náhradné Cleaning Tabs™ dostať samostatne.
UPOZORNENIE: Dráždi oči a dýchacie cesty. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Uchovávajte
mimo dosahu detí. Nepoužívajte produkt k inému účelu, ako je určený. Používajte produkt len
k čisteniu rezervoáru a hadičky. Po manipulácií s tabletami si dôkladne umyte ruky vodou a mydlom.
K tomuto výrobku nikdy nepridávajte žiadnu chemikáliu. Uchovávajte obal suchý. Uchovávajte
obal na dobre vetrateľnom mieste. Chráňte pred teplom. Uchovávajte obal tesne uzavretý. Tento
materiál, alebo obal musí byť zneškodnený ako nebezpečný odpad. Škodlivý pre vodné organizmy.
Môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.
PRVÁ POMOC: Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal, alebo jeho
označenie. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
Pri styku s pokožkou okamžite opláchnite veľkým množstvom vody s mydlom a vyhľadajte lekársku
pomoc. POZNÁMKA: Pravdepodobné poškodenie sliznice kontra indikuje výplach žalúdku.
OBSAHUJE: chlorid sodný, hydrogensíran sodný, dihydrát sodné soli 1,3 - dichloro - 2,4,6 (1H, 3H,
5H) - trioxo - 1,3,5 - triazinu
Dovozca a distribútor pre SR: Progress Cycle Slovakia, s. r. o.
Cementárenská cesta 7, 974 01 Banská Bystrica
telefon: 048/414 36 23-4 | fax: 048/414 36 26
e-mail: info@progresscycle.sk | internet: www.progresscycle.sk

