
Drtič ledu SOLID IC600 
 
NÁVOD K POUŽITÍ: 
 
Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení 
drtiče ledu SOLID. Pozorně si přečtěte 
následující pokyny a dodržujte je, aby vám 
sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. 
Předejdete tak jeho nesprávnému použití či 
poškození. Zabraňte neodborné manipulaci 
s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady 
používání elektrospotřebičů. Návod k použití 
pečlivě uschovejte. Určeno k použití 
v domácnosti nebo uvnitř místnosti. 

 
 
Napájení: 220-240V~, 50Hz, 55W 
Příslušenství: Lopatka na led 

 
Postup: 
1. Zapojte síťový kabel do zásuvky. 
2. Přístroj zapněte, je připraven k použití. 
3. Vložte kostky ledu jednu po druhé do nádoby drtiče, poté je led připraven k drcení. 
4. Po vložení kostek ledu do nádoby zavřete víko. Pokud víko nelze správně zavřít, je třeba odebrat 
přebytečný led nebo dát přístroj ke kontrole do servisu. Prosím obraťte se na prodejce. 

 
UPOZORNĚNÍ: 
1. Vhodné hodnoty napájení jsou 220-240V~, 50Hz. Před použitím přístroje prosím ověřte parametry 
v místní elektrické síti. 
2. Přístroj nejdříve zapněte a potom vkládejte kostky ledu jednu za druhou. Pokud byste nejdříve 
vložili led do nádoby, mohlo by dojít k zablokování motoru. 
3. Maximální doba nepřetržitého provozu je 4 minuty. Poté nechte přístroj alespoň 3 minuty v klidu, 
než budete pokračovat.  
4. Po nadrcení ledu přístroj nejprve vypněte, poté jej odpojte ze sítě.  
5. Pokud je napájecí kabel poškozený, je třeba ho vyměnit přímo u výrobce, v autorizovaném 
servisním středisku nebo u osoby oprávněné k takovému výkonu, aby nedošlo k úrazu. 
6. Přístroj by neměly obsluhovat děti ani osoby s nedostatečnou fyzickou či duševní způsobilostí 
nebo nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud pracují bez dohledu osoby odpovědné za jejich 
bezpečnost nebo nebyly o použití přístroje řádně poučeny.  
7. Je třeba dávat pozor, aby si s přístrojem nehrály děti. 
8. Před výměnou pohyblivých částí přístroje nebo při manipulaci s nimi musí být přístroj vypnutý. 
PŘÍSTROJ NEPONOŘUJTE DO VODY ANI JINÉ KAPALINY. 
 
Pokud není přístroj delší dobu používán, vypněte jej a odpojte ze sítě. Vyčistěte tělo přístroje čistým, 
lehce navlhčeným hadříkem [pokud je to nutné, je možné přidat pár kapek neutrálního čisticího 
prostředku]. Ujistěte se, že je přístroj čistý a suchý, poté jej zabalte, vložte do původního obalu a 
uschovejte na suchém, chladném místě. 



CZ  
Likvidace odpadu:  

Elektrické zařízení z domácností: Nechcete-li váš elektrický přístroj dále používat, 
odevzdejte ho prosím na veřejném místě určeném pro tyto účely, nebo na místě jejich zpětného 
odběru. Elektrické přístroje v žádném případě nevhazujte do nádob s netříděným odpadem (viz 
zobrazený symbol přeškrtnuté popelnice). Další pokyny k likvidaci: Odevzdejte přístroj ve stavu, 
který umožní jeho pozdější recyklaci nebo znehodnocení. Baterie předem odstraňte a zabraňte 
poškození nádob obsahujících tekutiny. Elektrické přístroje mohou obsahovat škodliviny. Při 
špatné manipulaci nebo při poškození přístroje může při jeho pozdější recyklaci dojít k 
poškození zdraví nebo znečištění životního prostředí.  

 
ZÁRUČNÍ LIST  

Výrobky značky SOLID dodává: 

SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika 
web: www.solid-czech.cz 

Záruka a servis: 
Záruční opravy uplatňujte u svých prodejců: 
 
Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a 
změny. Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s 
návodem a vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy…). Výrobky k záruční a 
pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je 
poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka je 
poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s typovým 
označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.  

Typ výrobku:……………………………  

Datum prodeje:………………………….  

Razítko a podpis prodejce:…………………  

Datum reklamace:………………………  

Zjištěná závada:……………………………………………………………………………… 


