
Drvič ľadu SOLID IC600 
NÁVOD NA POUŽITIE: 
 
Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie 
drviča ľadu SOLID. Pozorne si prečítajte 
nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám 
slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. 
Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu 
alebo poškodeniu. Zabráňte neodbornej 
manipulácii s týmto prístrojom a vždy 
dodržujte zásady používania 
elektrospotrebičov. Návod na použitie 
starostlivo uschovajte. Určené na použitie 
v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. 

 
 
Napájanie: 220-240V~, 50Hz, 55W 
Príslušenstvo: Lopatka na ľad 

 
Postup: 
1. Zapojte sieťový kábel do zásuvky. 
2. Prístroj zapnite, je pripravený na použitie. 
3. Vložte kocky ľadu jednu po druhej do nádoby drviča, potom je ľad pripravený na drvenie. 
4. Po vložení kociek ľadu do nádoby zatvorte veko. Pokiaľ veko nejde správne zatvoriť, je potrebné 
odobrať prebytočný ľad alebo dať prístroj na kontrolu do servisu. Prosím obráťte sa na predajcu. 

 
UPOZORNENIE: 
1. Vhodné hodnoty napájania sú 220-240V~, 50Hz. Pred použitím prístroja prosím overte parametre 
v miestnej elektrickej siete. 
2. Prístroj najskôr zapnite a potom vkladajte kocky ľadu jednu za druhou. Pokiaľ by ste najskôr vložili 
ľad do nádoby, mohlo by dôjsť k zablokovaniu motora. 
3. Maximálna doba nepretržitej prevádzky je 4 minúty. Potom nechajte prístroj aspoň 3 minúty v 
kľude, skôr ako budete pokračovať.  
4. Po nadrvení ľadu prístroj najskôr vypnite, potom ho odpojte od siete.  
5. Pokiaľ je napájací kábel poškodený, je potrebné ho vymeniť priamo u výrobcu, v autorizovanom 
servisnom stredisku alebo u osoby oprávnenej k takémuto výkonu, aby nedošlo k úrazu. 
6. Prístroj by nemali obsluhovať deti ani osoby s nedostatočnou fyzickou alebo duševnou 
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností alebo znalostí, pokiaľ pracujú bez dohľadu osoby 
zodpovednej za ich bezpečnosť alebo neboli o použití prístroja riadne poučené.  
7. Je potrebné dávať pozor, aby sa s prístrojom nehrali deti. 
8. Pred výmenou pohyblivých častí prístroja alebo pri manipulácii s nimi musí byť prístroj vypnutý. 
PRÍSTROJ NEPONÁRAJTE DO VODY ANI INEJ KVAPALINY. 
 
Pokiaľ nie je prístroj dlhšiu dobu používaný, vypnite ho a odpojte zo siete. Vyčistite telo prístroja 
čistou, ľahko navlhčenou handričkou (pokiaľ to je nutné, je možné pridať pár kvapiek neutrálneho  
čistiaceho prostriedku). Uistite sa, že prístroj je čistý a suchý, potom ho zabaľte, vložte do pôvodného 
obalu a uschovajte na suchom, chladnom mieste. 



SK  

Likvidácia odpadu:  

Elektrické zariadenie z domácností: Ak nechcete váš elektrický prístroj ďalej 
používať, odovzdajte ho prosím na verejnom mieste určenom na tieto účely, alebo na mieste ich 
spätného odberu. Elektrické prístroje v žiadnom prípade nevyhadzujte do nádob s netriedeným 
odpadom (viď zobrazený symbol preškrtnutého odpadkového koša). Ďalšie pokyny k likvidácií: 
Odovzdajte prístroj v stave, ktorý umožní jeho neskoršiu recykláciu alebo znehodnotenie. 
Batérie vopred odstráňte a zabráňte poškodeniu nádob obsahujúce tekutiny. Elektrické prístroje 
môžu obsahovať škodliviny. Pri zlej manipulácii alebo pri poškodení prístroja môže pri jeho 
neskoršej recyklácii dôjsť k poškodeniu zdravia alebo znečisteniu životného prostredia.  

ZÁRUČNÝ LIST 
Výrobky značky SOLID dodáva: 

S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia 
web: www.solid-czech.cz/sk/ 

Záruka a servis: 
 
Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov. 
 
Záruku môžete uplatniť len na výrobné vady. Do výrobku nesmú byť urobené žiadne úpravy a 
zmeny. Záruka sa nedá uplatniť na vady spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore 
s návodom a vady spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy). Výrobky na záručnú a 
pozáručnú opravu sa prijímajú len v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je 
poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je 
poskytovaná na základe predloženia záručného listu a dokladu o zakúpenia výrobku s typovým 
označením výrobku, dátumom predaja a razítkom predajne.  

 

Typ výrobku:…………………………….  

Dátum predaja:……………………………  

Pečiatka a podpis predajcu:…………………………….  

Dátum reklamácie:………………………. 

Zistená vada:……………………………………………………………………………… 


