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Handling with the product during the transportation and usage
are not a reason for any claim.
Liquidation: This product does not contain any environment 
harmful substances. It is to be liquidated by commom methods.
This product should not be used other than the designated 
purpose.
For cleaning there are cleaning products available 
without abrasive additives.

5X WENIGER SORGEN IN 5 SEKUNDEN

Dieses Produkt ist zur Verwendung  vorbereitet, sobald es ins 

feste Wand befestigt ist. Sollte es nicht richtig an die Wand 

befestigt werden, könnte es zur Beschädigung des Produktes 

kommen.

Eine Büchse oder eine 0,5-Liter-PET-Flasche in die Ecopress 

einlegen und den Deckel etwas abschrauben, damit die Luft 

entströmen kann. Den Flaschenhals ins Loch im oberen Kiefer 

stecken und den Unterteil der Flasche in die Presse einschieben.

In einem Zuge den Hebel runter drücken, was eine Büchse oder 

eine 0,5-Liter-PET-Flasche zwischen den Kiefern presst. Sollte die 

PET-Flasche einen Rückstand leisten, dann ist der Deckel zu 

kontrollieren und richtig zu lockern.

Den Hebel ausreichend nach unten drücken, um die Büchse oder 

die 0,5-Liter-PET-Flasche vollständig zu pressen.
Dieses Produkt ist nicht für die Kinder geeignet.

Deswegen empfiehlt der Hersteller die Manipulation mit diesem 

Produkt den Kindern unter 15 Jahre nicht. Ecopress ist geeignet zur 

Verwendung in den Firmen sowohl in den Haushälten.

Garantiefrist ist 2 Jahre.

Garantiebedingungen: Garantiefriest beginnt ab dem Verkauf 

des Produktes und dauert 2 Jahre. Die Beschädigungen, 

die durch unrichtige Installation und Manipulation während

der Nutzniessung und des Transports entstehen, sind kein 

Gegenstand der Reklamation.

Liquidierung: Dieses Produkt ist umweltfreundlich. 

Die Liquidation mit gewöhnlichen Methoden durchführen-

verschrotten oder ablagern. Es ist verboten dieses Produkt 

zu anderem als dem bestimmten Zweck zu benutzten. 

Für waschen es ist emfohlen gewöhnliche Mittel ohne  

der abrasiven Zutaten verwenden.

5X MÉNĚ STAROSTÍ ZA 5 SEKUND
Výrobek je určen k použití po jeho uchycení dle návodu
na pevnou svislou plochu. V opačném případě hrozí poškození 

výrobku.
Do Ecopressu vložte plechovku nebo 0,5 l PET láhve, u  které 

uvolněte víčko PET láhve tak, aby při lisování mohl vzduch 
z láhve volně unikat. Hrdlo 0,5 l PET láhve zasuňte do otvoru 
v horní čelisti a zatlačte spodní část láhve dovnitř lisu. 
Plynulým pohybem páky dolů lisujte plechovku nebo 0,5 l PET 
láhev mezi čelistmi lisu. Pokud 0,5 PET láhev klade nepřiměřený 
odpor, zkontrolujte, zda je víčko láhve dostatečně povolené.
Plechovku nebo 0,5 l PET láhev lisujte tahem páky až do spodní 
polohy.
Před uvolněním páky dotáhněte víčko 0,5 l PET láhve, aby se 
do láhve nedostal vzduch. Láhev zůstane již ve slisovaném stavu.
Výrobek není určen pro děti. Výrobce proto nedoporučuje
manipulaci s lisem osobám mladším 15 let.
Použití ve firmách i domácnostech.
Záruční doba 2 roky.
Záruční podmínky: Záruční doba začíná běžet od okamžiku 

prodeje a trvá 2 roky. Vady způsobené špatnou instalací 
a nesprávným zacházením během transportu a užívání nejsou 

předmětem reklamace.
Likvidace: Tento výrobek neobsahuje látky škodlivé životnímu 

prostředí. Likvidace se provádí běžnými metodami - 

skládkováním nebo sešrotováním. 
Není dovoleno lis používat k jiným než určeným účelům. 
Pro mytí jsou doporučeny běžné prostředky bez abrazivních 

přísad.

5X FEWER TROUBLES IN 5 SECONDS
Ecopress is ready to use once it has been mounted and securely 
fixed to a rigid vertical area. Otherwise there is a danger 
of damage.
Put the can or PET bottle into the Ecopress. Loosen the PET 
bottle lid so that the air can escape out of the bottle during 
the pressing. Put the bottle-neck into the slot in the upper jaw 
and push the bottom of the bottle into the presser.
By continuously pressing down on the can or bottle between 
the presser jaws. If the bottle offers inadequate resistance check 

once again whether the bottle lid is loose enough.
Press the can or bottle by pressing the lever into the bottom 
position.
Before releasing the lever tighten the bottle lid so that the air 
cannot get back into the bottle. The bottle will then remain 
in a compressed position.
This product is not to be used by children. It is not 
recommended for persons under the age of 15 years 
to manipulate with the product. 
This product is designed for using in companies as well as
in households.
Guarantee period is 2 years.
Guarantee terms: The guarantee period starts from the Date
of the sale and is valid for 2 years.
Damages caused from wrong installation and incorrect

www.ecopress.cz

1

2

3

4

Member of the Husqvarna Group

Ecobillboard - Kontejner na plechovky nebo PET láhve
           Container for cans or PET bottles
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