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Sport 

Kód: 32001x, 32002x, 32003x, 32004x 
Kulacs gyors hidratáláshoz számlálóval 

Köszönjük, hogy a Thermos® cég termékét választotta. Használat előtt olvassa el a használati utasítást. 

Kérjük, őrizze meg későbbi hivatkozás céljából. 

Használati utasítás 

1) Zárórendszer kinyitása 

Csavarja a zárórendszert az óramutató irányával ellentétes irányban.  

2) Kulacs töltése  

Töltse meg itallal a kulacsot kb 0,5 cm-el a kulacs felső széle alá. Túltöltés esetében az ital kifolyhat 

csavarás közben.  

3) Zárórendszer bezárása 

Csavarja a zárórendszert az óramutató irányában.  

4) Ital fogyasztása 

Tartsa függőlegesen a kulacsot és nyissa ki a zárat. Nyomja meg a gombot és a kupak kinyílik (ha a zár 

be van zárva, a kupak nem nyílik ki). Tegye alsó ajkát a csutorához és döntse meg a kulacsot. 

5) Kupak bezárása 

Zárja be a kupakot – a helyes bezárást hallható kattintás jelzi. Zárja be a zárat. A kulacs csak zárt 

kupakkal szivárgásmentes.  

Karbantartás 

 Első használat előtt és minden használat után langyos vízzel öblítse ki a termoszt és hagyja 

alaposan megszáradni. Nyitott zárórendszerrel tárolja. 

 Tisztításhoz használhat semleges, nem abrazív tisztitószert. 

 A kulacs minden része mosható mosogatógépben (max. 65°C) – azonban tökéletes tisztítás 

érdekében kézi mosás ajánlott. 

 A kulacsot zárórendszer nélkül és nyitott kupakkal mossa. Minden mosásnál ajánlott a zárórendszer 

és kupak tömítésének leszedése.  

Biztonsági utasítások 

 Nem ajánlott szénsavas italokra, szálas teákra és pépekre, 

 nem ajánlott forró italokra, 

 ne használjon éles tárgyakat, ne hagyja a termoszt vízben állni, 

 ne rakja forró tárgyakra, ne rakja mikrohullámsütőbe, 

 ne használjon higítószereket, benzint, súrolókefét, súrolóport 

 nem ajánlott gyerekeknek 3 éves korig. 

 Kizárólagosan hideg italokra használja. 

Paraméterek 

Űrtartalom: 
Méretek:  
 

710 / 710 / 710 / 710 ml 

magasság – 25,5 / 22,5 / 23,5 / 25 cm 

átmérő – 8 / 9 / 7,5 / 7,6 cm  

Súly:  
Szigetelés: 

185 / 300 / 170 / 185 g 

hőszigetelés nélkül 

 

Elérhetőség 

Kizárólagos forgalmazó Magyarország részére: 

THERMOS® - Nisen s.r.o. web: www.thermos.co.hu 
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