OBRÁZKOVÝ NÁVOD
1. Cigaretová krabička
2. Pouzdro s popelníkem
3. Kovová část na uzavíratelné víčko
4. Popelník s uzavíratelným víčkem

Cigaretovou krabičku vložíme do pouzdra

Odšroubujeme víčko z popelníku

Odšroubované víčko přichytíme na magnet

Po dokouření cigarety vložíme nedopalek do popelníku

Víčko po vložení nedopalku uzavřeme

Do popelníku se vejdou 3 – 4 nedopalky

Plný popelník vysypeme do koše

Použití výrobku „Pouzdro na cigarety s popelníkem“
Designové pouzdro na cigarety kombinované s popelníčkem, dává kuřákům možnost odložit
nedopalky do pouzdra a tím šetřit životní prostředí.
Cigaretovou krabičku vložíme do pouzdra s uzavíratelným popelníkem, který je umístěn ve
spodní části pouzdra. Odšroubujeme víčko s popelníku a přichytíme ho na magnet na boční
straně pouzdra. Po dokouření cigarety vhodíme nedopalek do popelníku a zašroubujeme víčko.
K uhašení dojde bezpečně samovolně po uzavření popelníku. Popelník vyprázdněte na místech
k tomu určených. Vzhledem ke konstrukci, vybraným materiálům a kvalitě zpracování je určen
pro každodenní použití. Možno nosit kdekoliv (tašky, kabelky, přihrádky automobilů) neunikají
z něho žádné pachy a nečistoty v uzavřeném stavu.
Popis a parametry výrobku
Pouzdro o rozměrech 26,2 x 59,5 x 97,4 mm je vyrobeno z umělé hmoty ABS Terluran (materiálový list na vyžádání) a slitiny Hliníku AlCuMg1 (EN AW 2017). Určeno pro standartní velikost
cigaretové krabičky. Kapacita popelníku je cca 3-4 nedopalky. Pouzdro je vyráběno v několika
barevných provedeních, s různým logem podle aktuální nabídky (www.amazon.com). Součástí
balení je navíc jedno víčko.
Varování: Výrobek určen na cigarety. Kouření vážně poškozuje zdraví. Není určeno pro
osoby mladší 18 let (určeno povahou výrobku). Nenechávejte v dosahu děti.

Upozornění
1. Netípejte cigarety o magnet a plastové pouzdro.
2. Zamezte kontaktu s jakýmkoliv elektronickým zařízením a důvodu magnetického působení
na okolní předměty, možnost jejich poškození.
3. Výrobek po ukončení používání ekologicky zlikvidujte na místech k tomu určených.
4. Skladujte při běžných teplotách. Zamezte kontaktu s otevřeným ohněm a extrémními teplotami. Ošetřujte běžnými čistícími prostředky.
5. Výrobek není určen ke konzumaci.
6. Výrobek není vhodný pro děti do 3 let. Možnost vdechnutí malých kousků - nebezpečí udušení.
7. Některé komponenty mají funkční ostré hroty a hrany - zacházejte s nimi opatrně.

VÝROBEK PODPORUJÍCÍ EKOLOGII, CHRÁŇENO PATENTEM !
Patented by CZ 28503 (U1); protected by RCD 002704171
Výrobek je v souladu s legislativou REACH
Výrobce: TelCom consulting s.r.o, 394 44 Želiv 223
Země původu: Česká republika
Kontakt a distribuce: www.stopnedopalkum.cz
Mail: objednavky@stopnedopalkum.cz
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