
Návod na použitie: 
 
Sódové fľaše a hlavne sódové bombičky sú pod veľkým tlakom, preto  ich uchovávajte mimo dosahu detí. 
 
Sódové fľaše a  sódové bombičky treba chrániť pred priamym slnečným žiarením, pred sálavým teplom, uchovávajte do teploty 25 st. Celzia. 
 
Vami zakúpený tovar sa používa so zameniteľnými bombičkami. Plnenie bombičiek môže vykonávať výhradne výrobca bombičiek. Plnenie bombičiek mimo 
výrobcu je z technických aj zdravotných   dôvodov životu nebezpečné. 
Na naplnenie sódovej fľaše používajte len pitnú vodu, alebo minerálnu vodu bez oxidu uhličitého, ktorá zodpovedá hygienickým pravidlám. 
 
Sódovú fľašu po použití treba rozobrať, hlavu oddeliť od tela fľaše a umyť prípravkom vhodným na potravinárske účely. Fľašu vypláchnuť čistou vodou 
a skladovať na suchom mieste.  
Opravy môže vykonávať len výrobca alebo na tieto účely poverený servisný pracovník. 
 
Pred prvým použitím vyberte fľašu a hlavu fľaše z obalu, prekontrolujte prípadne poškodenie. Následne sódovú fľašu poriadne poumývajte. 
 
Pri rozoberaní fľaše dbajte na to, aby nebola po tlakom. Páku sifónovej hlavy / viď na obrázku č. 1.4/ musíte stlačiť úplne dolu, kým sa nevypustí tlak. Potom 
hlavu /1.2/ otočíte doľava a odkrútite z tela sifónovej fľaše /1.1/ zo závitu a odložíte. Potom spolu s tesnením hrdla sifónu /1.8/ vytiahnite stúpaciu  
trubicu /1.9/. S priloženou vidlicou vytiahnite nátrubok /1.7/. Rozobraté diely poumývajte, opláchnite  
a vysušte. V sódovej fľaši a tiež sódovej hlave vzniknutý vodný kameň odstráňte prípravkom na octovej báze. 
 
Sódovú fľašu opäť zmontujte v opačnom poradí na ďalšie používanie. Fľašu naplníme vodou až po nasadení nátrubku, len po spodok nátrubku! Vsadíme 
trubicu spolu s tesnením hrdla sifónu do nátrubku až na doraz. Potom natočte sifónovú hlavu na fľašu /1.2/  a doprava poriadne zatiahnite. 
 
Upozornenie: Nikdy sa nesnažte jednotlivé diely oddeliť od seba nasilu, len ľahkým pohybom sa pokúste všetky súčiastky spojiť. 
Príprava sódy 
 
Podľa predchádzajúceho popisu  na naplnenú a uzatvorenú fľašu namontujeme bombičku umiestnenú v držiaku. Držiak bombičky naskrutkujeme na závit 
hlavy fľaše pravotočivým pohybom. Po natočení bombičky spozorujete mierny odpor, keď potočíte ďalej nastane uvoľnenie plynu z bombičky / mierne 
syčanie/. Počkajte približne 5 sekúnd, kým sa bombička vyprázdni, potom držiak bombičky vyskrutkujte ľavotočivým pohybom, prázdnu bombičku vráťte 
naspäť do krabičky. Takto naplnenú fľašu silne potraste a aspoň na 1 hodinu uložte do chladničky. Následne môžete sódu pomocou páky /1.4/ cez výpustnú 
trubicu  /1.3/ plniť do pohárov. 
 
Dôležité: Na 1 l vody použite výhradne 1 kus bombičky/ 8g CO2/. Po zaskrutkovaní bombičky fľašu dôkladne potraste !!! Pripravenú sódu podľa možnosti 
nepoužívajte dlhšie ako 2 dni. Vždy si pripravte čerstvú.. 
 
Distribútor: 
SOLUK s.r.o. 
Stará Vajnorská 6 
831 04 Bratislava 
 
Popis výrobku: 
 
1.1 – fľaša 
1.2 – sifónová hlava 
1.3 – výpustná trubica 
1.4 – páka sifónovej hlavy 
1.5. – sódové bombičky 
1.6 – držiak bombičky 
1.7. – nátrubok 
1.8 – tesnenie hrdla sifónu 
1.9 – stúpacia trubica 
 
 
 
 
 

 
 


