
Proizvajalec: Camelbak, Petaluma, Ca 94954, USA (Združene države Amerike). 
Dobavitelj: Vizija Sport d.o.o., Tržaška cesta 77, 1370 Logatec, tel: 01 754 22 00 
 
NAVODILA ZA UPORABO   
 
Hidracijski meh Antidote / Crux je namenjen prenosu pijač za hidracijo med športnimi ali delovnimi 
aktivnostmi.   
Glavne značilnosti meha: Lahko in vitko ohišje meha. Enostavno odpiranje in zapiranje glavnega pokrova s 
samo ¼ obrata ali ¾ obrata pokrova. Quick Link sistem predstavlja enostavno in hitro montažo in 
demontažo cevi na meh. Hydroguard antibakterijska zaščita notranjosti meha, ki preprečuje sprijemanje in 
nastajanje bakterij – tehnologija je na embalaži označena kot Hydroguard Antimicrobal Technology.  
Plastika in uporabljeni materiali ne vsebujejo kemikalije BPA.  
 
 
OPOZORILA IN NASVETI ZA VARNO UPORABO: 
Manjši razstavljivi deli lahko predstavljajo tveganje za najmanjše otroke/dojenčke.   
Ni priporočljiva uporaba za otroke mlajše od 5 (pet) let.  
 
Meh ni namenjen uporabi izredno vročih ali pekočih napitkov!  
 
Pred prvo uporabo meh dobro sperite in posušite! 
 
Meh redno čistite in sušite. 
 
Meh je združljiv z nadomestnimi in dodatnimi deli proizvajalca Camelbak! 
 
Meha ne uporabljajte v mikrovalovni ali grelni pečici! 
 
Meha ne izpostavljajte grelnim telesom z visoko grelno kapaciteto (vroči radiatorji, različni grelci in vsem 
vrstam kuhalnikov in kuhalnim ploščam)! 
 
 
GARANCIJA 

Camelbak doživljenjska garanjcija na izdelke. Garancija velja v primeru 
puščanja in tovarniških napak v materialu. Garancija ne velja v primeru 
nepravilne uporabe ali neupoštevanja navodila in priporočil uporabe. 
navodila in priporočil uporabe. 
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