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Termékleírás és használati utasítás 

 

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. A biztonság érdekében kérjük, gondosan hajtsa végre 

az utasításokat. A fizikai termék megjelenésében az irányadó. 

 

 

 



 

 

Termék információ 

Termék neve: Circle Joy rozsdamentes acél jégkockák (6 kép) 

Modell: CJ-BK0O2 

Termék méretek: 

Négyzet alakú: 27*27*27mm 

Szív alakú: 31*25,6*25mm 

Konzerv alakú: 625*32mm 

Rombusz alakú: 25,6*25,6*25,6 mm 

Gyémánt alakú: 30*30*27mm 

Kerek alakú: 29,5*29,5*21mm 

Származási hely: Zhuhai, Guangdong 

 

TERMÉKLEÍRÁS 

 

1. Jégkockák 

2. Fogó 

A termék 2 db kockát tartalmaz. A kocka hat oldala hat különböző formájú rozsdamentes acél 

jégkockának felel meg. 

A dobókocka használatakor mindenki más-más figurát választ a kockán, hogy saját magát ábrázolja. 

Ezután dobd a kockát, és válassz ki egy személyt, aki inni vagy játszani. 

 

 

 

 



 

HOGYAN KELL HASZNÁLNI A JÉGKOckákat 

-Tartsa a jégkockákat a tárolódobozzal együtt a fagyasztóban több mint 4 órán keresztül. 

-Vegye ki a fagyasztott jégkockákat a dobozból fogóval, hogy elkerülje a bőr fagyását. 

 

- Adja hozzá a jégkockákat az italokhoz. Javasoljuk, hogy 100 ml-enként 2 jégkockát adjon hozzá, és 

állítsa be a jégkockák mennyiségét a különböző hőmérsékleti követelményekhez. 

 

FIGYELMEZTETÉSEK 

- Kérjük, használat előtt tisztítsa meg a terméket. 

- Legyen óvatos és kíméletes használat közben, hogy elkerülje a konyhai eszközök károsodását. 

- Kérjük, használat után tisztítsa meg a jégkockákat puha tisztítószerrel és vízzel. 

- Tisztítás után kérjük, hogy a következő használathoz tartsa a fagyasztóban. 

- Ne használja ezt a terméket más célokra. 

- Tartsa távol a gyerekektől, nehogy lenyelje a jégkockákat vagy a fogó által okozott sérülést. 

JÓTÁLLÁSI JEGY 

MODEL SZÁM. 
 

 

FELHASZNÁLÓ NEVE 
 

 

TELEFON 
 

 

VÁSÁRLÁSI HELY 
 

 

VÁSÁRLÁS DÁTUMA 
 

 

ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI SZOLGÁLTATÁS Normál körülmények között erre a SZERVIZ 
termékre a vásárlás dátumától számított 1 év 
garancia vonatkozik 

. 

 

Az ingyenes karbantartás a következő esetekben érvénytelen: 

1. Természeti katasztrófák, például földrengés, tűz vagy árvíz által okozott károk, valamint az 

áramellátás meghibásodása vagy vegyi erózió stb. 

2. Az utasítások szerinti nem megfelelő üzemeltetés és karbantartás, jogosulatlan szétszerelés vagy 

javítás által okozott károk. 

3. A Kelitong termékektől eltérő, javításra vagy módosításra szánt alkatrészek felhatalmazott 

szervizközpontokon kívüli beszereléséből adódó károk. 



 


