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Chłodząca dynia
Cooler do napojów na
Twoje przyjęcie Halloween

Chłodząca dynia

Cooler do napojów sprawi,
że na Twojej imprezie
powieje grozą.
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Wstęp

Czy Ty także, podobnie jak Frankenstein, Dracula i Darth Vader, nie możesz
się już doczekać mrożącego krew w żyłach przyjęcia z okazji Halloween?
Dynia, w której można schłodzić napoje z pewnością pomoże w stworzeniu
atmosfery grozy na imprezie. Będzie też jej wyjątkową atrakcją – zapewni
gościom zimne drinki i sprawi, że wieczór na długo pozostanie w ich pamięci.
Ten niecodzienny cooler przygotujesz zaledwie w ciągu jednej godziny. !
Potrzebne elektronarzędzia:
> piła szablasta Bosch PSA 700 E
> akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Bosch PSR 10,8 LI-2 z otwornicą
(średnicę należy dopasować do wielkości butelki, tu: 6 cm)
Akcesoria pomocnicze:
Szczegółowa lista materiałów:
Szt.

Oznaczenie

1

duża dynia (np.
muszkatołowa lub
piżmowa)

1

miska

Długość

Szerokość Grubość

Materiał

kostki lodu
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Przecinanie dyni

Przetnij dynię na pół. Najlepiej posłuży do tego celu piła szablasta PSA 700 E
marki Bosch. Następnie wydrąż warzywo, usuwając ze środka pestki i miąższ.
Uwaga: Ze względów higienicznych nie używaj pozyskanego w ten sposób
miąższu dyni do przygotowania potraw!
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Wiercenie otworów
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Napełnianie dyni
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Wskazówka

Strasznych upiorów z pewnością nie zabraknie na Twoim balu przebierańców,
dlatego też nasza dynia będzie dziś miała zupełnie inny wygląd. W górnej
połówce dyni wywierć otwory do trzymania butelek. Do wykonania tego
zadania idealnie nadaje się akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Bosch PSR
10,8 LI-2 z otwornicą.
Do dolnej części dyni włóż miskę z lodem. Górną część z otworami połóż na
wierzchu a następnie w otworach umieść butelki z napojami. Zimne drinki na
Twoje przyjęcie Halloween zapewnione.
Możesz nadać „strasznego” wyglądu również butelkom, które zostaną
umieszczone w dyni. Wystarczy pobrać ze strony internetowej Bosch wzory na
Halloween, a następnie wydrukować je na papierze samoprzylepnym i wyciąć.
Stare etykiety usuń z butelek za pomocą wody, a w ich miejsce przyklej nowe.
Takie napoje z pewnością zasmakują wszystkim zombie i wampirom!

Bosch nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i prawidłowość zamieszczonych instrukcji. Bosch
informuje ponadto, że użytkownicy stosują się do niniejszych instrukcji wyłącznie na własne ryzyko.
Proszę podjąć wszelkie konieczne środki dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa w trakcie pracy.

