
SK    IQBottles - návod na použitie 
Sme radi, že ste si zakúpili našu fľašku IQBottles a podporili tak novú 
značku kvalitných a chytrých produktov pod označením +IQ. Budeme 
radi, ak nám akékoľvek pripomienky napíšete na našu facebook fun 
page http://facebook.com/iqbottles alebo na email 
info@iqbottles.com 
Venujte prosím pozornosť tomuto návodu, aby ste tento výrobok 

s radosťou používali čo najdlhšie. 

Návod na obsluhu: 

1. Vyberte obsah balenia a odkrúťte vrchnák fľaše. 
2. Odkrúťte športový uzáver nasadený na fľaške a vymyte ho čistou 

vodou. 
3. Vypláchnite fľašku čistou vodou z vodovodu. 
4. Naplňte fľašku Vami vybraným nápojom a zakrúťte športový 

uzáver. POZOR! – športový uzáver musí byť riadne dotiahnutý, inak 
môže dôjsť k úniku tekutiny v obrátenej, alebo vodorovnej polohe. 

5. Nakrúťte vrchnák od fľaše späť na fľašu. 
6. Vyberte si Vami zvolenú kombináciu samolepiek a nalepte na 

vrchnák fľaše. Upozorňujeme Vás, že viacnásobným odlepovaním 
a prelepovaním samolepiek sa ich funkcia znehodnocuje 
a nemusia následne poriadne držať na fľaške! 

7. Zvoľte si vrchný diel doplnku ku fľaške a rozhodnite sa, či budete 
používať diel A alebo diel B. Ku každej fľaške si môžete zvlášť 
dokúpiť rôzne iné varianty dielu A aj dielu B. Rovnako si môžete 
dokupovať aj rôzne varianty dielu C. 

Podrobný popis a obrázkové značenie nájdete ďalej v návode. 
Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili našu fľašku a pevne veríme, že sa 
stanete súčasťou nášho tímu a zaregistrujete sa našej webstránke 
www.iqbottles.com kde sa môžete zúčastniť rôznych súťaží, 
dozvedieť sa novinky o nových modeloch, kreatívnych doplnkoch 
a nových produktov pod značkou +IQ. Prajeme Vám veľa zdravia 
a zážitkov s našim výrobkom. 

Starostlivosť o výrobok: 

1. Po každom použití fľašu a športový uzáver vypláchnite čistou 
vodou a skladujte otvorenú až do ďalšieho použitia.  

2. Samotnú fľašu je možné umývať bežnými čistiacimi prostriedkami 
na riad za pomoci penovej kefy na čistenie fliaš, alebo v umývačke 
riadu.  

3. Vrchnák fľaše vymývajte pod tečúcou vodou. V prípade zatečenia 
vody do vnútra vrchnáka (môže sa stať pri umývaní vrchnáku s 
odstráneným dielom A alebo B) vrchnák oddeľte od jeho 
vnútornej časti, jednotlivé diely umyte, osušte a poskladajte späť 
zasunutím na pôvodné miesto až kým vnútorný diel nedocvakne 
do vrchnáku. (viď. obrázok č.5) 

4. Fľašu je možné vyvárať vo vriacej vode po dobu 5 minút.  
5. Silikónové doplnky môžete v prípade znečistenia umyť pod 

tečúcou vodou. Silikónové doplnky a vrchnák fľaše nedávajte do 
umývačky riadu! Po viacnásobnom umývaní v umývačke riadu 
hrozí strata farebnej potlače a farbených častí na silikónových 
doplnkoch. Samolepky aj samotný vrchnák sa môžu dávať aj do 
umývačky riadu, ale odporúčame vtedy použitie dielu B. Bez dielu 
A alebo B Vám do vrchnáka zatečie voda! 

6. Telo fľaše je možné použiť na zohriatie nápoja aj v mikrovlnnej 
rúre (600 W) po dobu 2,5 minúty. 

 
Upozornenie: Fľaška nie je vhodná pre sýtené nápoje a alkohol! 
Nápoje s obsahom beta-karoténu môžu spôsobiť zafarbenie fľaše. 
V mikrovlnnej rúre zohrievajte fľašu otvorenú. Fľaša nie je vhodná pre 
deti do dvoch rokov, pretože športový uzáver obsahuje malé časti.   

Produkt  je vyrobený v súlade s požiadavkami na zdravotnú 
bezpečnosť v rámci platnej legislatívy, t.j. Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27.10. 2004 z 27. októbra 
2004 v znení neskorších predpisov, Výnosu Ministerstva 
pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1799/2003-
100 v znení neskorších predpisov a Nariadenia Komisie (EU) č. 
10/2011 zo dňa 14. januára 2011 v znení neskorších predpisov. 
Výrobok má platný certifikát Regionálneho Úradu Verejného 
Zdravotníctva SR na uskutočnené laboratórne testy a potvrdenie 
o bezpečnosti výrobku na zdravie osôb.  
 
 
 
 

CZ     IQBottles - návod na použití 
Jsme rádi, že jste si zakoupili naši láhev IQBottles a podpořili tak 
novou značku kvalitních a chytrých produktů pod označením +IQ. 
Budeme rádi, pokud nám jakékoli připomínky napíšete na naši 
facebook fun page http://facebook.com/iqbottles nebo na email 
info@iqbottles.com 
 
Věnujte prosím pozornost tomuto návodu, abyste tento výrobek 
používali s radostí co nejdéle. 
 

Návod k obsluze: 
1. Vybalte obsah balení a odšroubujte víčko láhve. 
2. Odšroubujte sportovní uzávěr nasazen na lahvičce a vymyjte jej 
čistou vodou. 
3. Láhev vypláchněte čistou vodou z vodovodu. 
4. Naplňte lahvičku Vámi vybraným nápojem a zašroubujte 
sportovní uzávěr. POZOR! - sportovní uzávěr musí být řádně 
dotažen, jinak může dojít k úniku tekutiny v obrácené nebo 
vodorovné poloze. 
5. Našroubujte víčko od láhve zpět na láhev. 
6. Vyberte si Vámi zvolenou kombinaci samolepek a nalepte na víčko 
od láhve. Upozorňujeme Vás, že vícenásobným odlepování a 
přelepováním samolepek se jejich funkce znehodnocuje a nemusí 
následně pořádně držet na láhvi! 
7. Zvolte si vrchní díl doplňku k lahvičce a rozhodněte se, zda budete 
používat díl A nebo díl B. Ke každé láhvi si můžete zvlášť dokoupit 
různé jiné varianty dílu A i dílu B. Stejně si můžete dokupovat i různé 
varianty dílu C. 
 
Podrobný popis a obrázkové značení naleznete v návodu. Děkujeme 
Vám, že jste si zakoupili naši láhev a pevně věříme, že se stanete 
součástí našeho týmu a zaregistrujete se na naší web stránce 
www.iqbottles.com, kde se můžete zúčastnit různých soutěží, 
dozvědět se novinky o nových modelech lahví, kreativních doplňcích 
a nových produktů pod značkou +IQ. Přejeme Vám hodně zdraví a 
zážitků s naším výrobkem. 
 
Péče o výrobek: 
1. Po každém použití láhev a sportovní uzávěr pořádně vypláchněte 
čistou vodou a skladujte otevřenou až do dalšího použití. 
2. Samotnou láhev je možné umývat běžnými čistícími prostředky na 
nádobí i za pomoci pěnového kartáče na čištění lahví, nebo v myčce 
na nádobí. 
3. Víko láhve vymývejte pod tekoucí vodou. V případě zatečení vody 
do vnitřku víčka (může se stát při mytí víka s odstraněným dílem A 
nebo B) víčko oddělte od jeho vnitřní části, jednotlivé díly omyjte, 
osušte a poskládejte zpět zasunutím na původní místo, dokud 
vnitřní díl nedocvakne zpět do víka. (Viz. Obrázek č.5) 
4. Láhev lze vyvářet ve vroucí vodě po dobu 5 minut. 
5. Silikonové doplňky můžete v případě znečištění umýt pod tekoucí 
vodou. Silikonové doplňky a víčko láhve nedávejte do myčky na 
nádobí! Po vícenásobném mytí v myčce hrozí ztráta barevného 
potisku a barvených částí na silikonových doplňcích. Samolepky i 
samotné víko můžete mýt i v myčce, ale doporučujeme tehdy použít 
díl B. Bez dílu A nebo B Vám do víčka zateče voda! 
6. Tělo láhve je možné použít na ohřátí nápoje i v mikrovlnné troubě 
(600 W) po dobu 2,5 minuty.  
 
Upozornění: Lahvička není vhodná pro sycené nápoje a alkohol! 
Nápoje s obsahem beta-karotenu mohou způsobit zabarvení láhve. 
V mikrovlnné troubě zahřívejte láhev otevřenou. Láhev není vhodná 
pro děti do dvou let, protože sportovní uzávěr obsahuje malé části. 
 
Produkt je vyroben v souladu s požadavky na zdravotní bezpečnost v 
rámci platné legislativy, tj. Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1935/2004 z 27.10. 2004 ze dne 27. října 2004 ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství SR a 
Ministerstva zdravotnictví SR č. 1799 / 2003-100 ve znění pozdějších 
předpisů a nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011, 
ve znění pozdějších předpisů. Výrobek má platný certifikát 
Regionálního úřadu veřejného zdravotnictví SR na uskutečněné 
laboratorní testy a potvrzení (certifikát) o bezpečnosti výrobku na 
zdraví osob. 
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