
Proizvajalec: Camelbak, Petaluma, Ca 94954, USA (Združene države Amerike). 
Dobavitelj: CULT d.o.o., Tržaška cesta 77, 1370 Logatec. 

 
NAVODILA ZA UPORABO BIDONOV Podium/Podium Chill/Podium Ice/Performance/Dirt 
 
Bidoni so namenjeni pitju hladne ali tople (ne vroče ali pekoče) pijače. V primeru redne uporabe tekočin z 
dodatki barvil, sladil, prehranskih dopolnil je potrebno redno čiščenje in sušenje. Vzdrževanje čistoče in sušenje 
bidona je potrebno in priporočljivo tudi v primeru uporabe same vode (pitne vode). Deli bidona so razstavljivi 
kar omogoča lažje čiščenje. Ustnik je enostavno snemljiv kar omogoča čiščenje ali zamenjavo. Da bi življenjsko 
dobo ustnika in bidona podaljšali je potrebno redno čiščenje. Priporoča se ročno pranje. Za lažje pranje je 
notranjost bidona posebej obdelana, kar preprečuje trajno nastajanje oblog ali bakterij.  
Bidon je iz visokokakovostne plastike, ki ne vsebuje rakotvornih snovi, je BPA-FREE, brez vsebnosti kemikalije 
BPA.  
Ozanka Chill ob imenu Podium označuje izolacijo v bidonu (izolacijski medij), proizvajalec zagotavlja hladnejšo 
ali toplejšo tekočino do dvakrat dlje od navadnega bidona.  
Oznaka Ice ob imenu Podium označuje izolacijo v bidonu (debelejši izolacijski medij), proizvajalec zagotavlja 
hladnejšo ali toplejšo tekočino do štirikrat dlje od navadnega bidona.  
 
Proizvajalec zagotavlja tehnologije: Plastiko brez okusa in vonja (Trutaste), Porkov z zaporo pretoka (Lockout - 
Leak-Proof) in patentiranim samotesnilnim ventilom za pitje (Jet-Valve), celoten pokrov ponuja tehnologijo 
proti polivanju, puščanju in kapljanju (Spill-Proof), enostavno enoročno pitje (one-handed). Dodatna navodila 
so grafično prikazana tudi na embalaži bidona.  

 
Navodila za pitje iz bidona Podium/Podium Chill/Podium Ice/Performance:  
1. za pitje dvignite bidon k ustom,  
2. zagotovite pretok tekočine tako da odprete zaporo (Lockout-leak-Proof) 
2. za pretok je potrebno bidon stisniti, aktivira se ventil,   
3. pijete kot iz steklenice, 
Navodila so grafično prikazana tudi na embalaži bidona.  
 

OPOZORILA IN NASVETI ZA VARNO UPORABO: 
Manjši razstavljivi deli bidona lahko predstavljajo tveganje za najmanjše otroke/dojenčke.   
Ni priporočljiva uporaba za otroke mlajše od 5 (pet) let.  
 
Bidon ni namenjen uporabi izredno vročih ali pekočih napitkov!  
 
Pred prvo uporabo bidon dobro sperite in posušite! 
 
Bidon je združljiv z nadomestnimi deli proizvajalca Camelbak, premer pokrova 63mm! 
 
Bidona ne uporabljajte v mikrovalovni grelni pečici! 
 
Bidona ne izpostavljajte grelnim telesom z visoko grelno kapaciteto (vroči radiatorji, različni grelci in vsem 
vrstam kuhalnikov in kuhalnim ploščam)! 
 
Oznake na spodnji strani dna bidona označujejo: Varnost izdelka za uporabo v stiku z živili. Oznako, da plastika 
ne vsebuje kemikalije BPA (oznaka se nahaja tudi na etiketi bidona), volumen, ki ga bidon ponuja. Oznaka, da je 
bidon proizveden iz plastike Polipropilen, ki se kasneje lahko reciklira. Dodatne oznake označujejo proizvodni 
proces in sledljivost proizvodnje bidona. Poreklo: Kitajska 

 
GARANCIJA 
Camelbak doživljenjska garancija 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. 


