Robert Bosch GmbH

Serin bir kabak
Korkunç bir şişe
soğutucusu

Serin bir kabak

Kabaktan oyulan şişe
soğutucusu ile parti
odanızda korkunç bir
atmosfer yaratabilirsiniz.
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Giriş

Frankenstein, Drakula ve Darth Vader da desteğe geldiler. Korkunç bir cadılar
bayramı partisine hazırlanıyorsunuz! Kabaktan oyulan şişe soğutucusu ile
parti odanızda korkunç bir atmosfer elde edebilirsiniz. Mum ışığı yerine bu
balkabağındaki soğuk içecekler sunuluyor ve heyecanlı konukları pratik bir
parti marifetiyle eğlendiriyor. Bakışlar mutlaka üzerinde toplanacak, bir saat
içinde içecekleri soğutmaya hazır olacak. !
Gerekli elektrikli el aletleri:
> Panter testere PSA 700 E
> Akülü delme/vidalama makinesi PSR 10,8 LI-2, delik açma testeresi
adaptörlü (çap, şişe boyutuna göre ayarlanmalıdır; burada 6 cm)
Yardımcı malzemeler:
Ayrıntılı malzeme listesi:
Adet

Tanım
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Büyük balkabağı

1

Kap

Uzunluk
(boy)

Genişlik
(en)

Kalınlık

Malzeme

Buz küpleri
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Kabağın testerelenmesi
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Deliklerin açılması

İlk adım içim kabağın ortasını testereleyin. Bosch panter testere PSA 700 E ile
bunu kolaylıkla halledebilirsiniz. Bunun ardından kabağın içini boşaltın.
Dikkat: Kabak artıklarını hijyenik nedenler yüzünden gıda olarak kullanmayın!

Robert Bosch GmbH

Cadılar bayramı partisinde korkunç figürler fazlasıyla mevcuttur, bu nedenle
kabak bugün başka bir görünüme kavuşacak: Kabakların üst yarısına şişeler
için uygun delikler delin – örneğin akülü delme/vidalama makinesi PSR 10,8
LI-2 ve uygun bir delik açma testeresi adaptörüyle.
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Kabağın doldurulması
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Öneri

Kabağın alt yarısında içi buz küpü dolu bir kap yerleştirin. Daha sonra kabağın
kapağını kapatın, delikleri şişelerle doldurun ve cadılar bayramı partisinde
uygun korkunç içeceklerin tadını çıkarın.
İçecek şişelerini cadılar bayramına uygun biçimde sunmak mı istiyorsunuz?
Bosch ana sayfasındaki korkunç etiketleri indirin, kendinden yapışkanlı etiket
kağıdına bastırın ve kesin. Şişelerdeki eski etiketleri suyla çıkarın ve yenilerini
yapıştırın. Bu içeceklere zombiler ve vampirler bile bayılacak!

Bosch, mevcut talimatların doğruluğu ve eksiksizliğine ilişkin güvence vermez. Bosch, ayrıca bu talimatlı
uygulamanın bazı riskler taşıdığını bildirir. Lütfen güvenliğiniz için gereken tüm önlemleri alın.

