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Kód: 19452x, 19453x

Vákuum szigetelt üveg kulacs
Köszönjük, hogy a Thermos® cég termékét választotta. Használat előtt olvassa el a használati utasítást.
Használati utasítás
 Minden használat előtt ellenőrizze le az üvegbetét állapotát.
 Használat előtt melegítse elő, vagy hűtse ki a termoszt szobahőmérsékletre – így megelőzi a gyors
hőváltozást.
 Termosz megtöltése: Töltse tele a termoszt kb. 1 cm-el az üvegbetét felső széle alá.
 Ital fogyasztása: Csavarja ki a zárórendszert az óramutató irányával ellentétesen, egy fél vagy egész
fordulattal úgy, hogy a nyíl a zárórendszeren lefelé mutasson (a töltés irányában).
 A zárórendszer tárolóhelyét adagolt teák rövid tárolására használhatja.
Karbantartás
 Első használat előtt és minden használat után langyos vízzel öblítse ki a termoszt és hagyja
alaposan megszáradni. Nyitott zárórendszerrel tárolja.
 A termosz külső felületét nedves ronggyal tisztítsa.
 Rendszeresen ellenőrizze a termosz alját, nem lazult e meg. Amennyiben igen, húzza meg az
óramutató irányában.
Biztonsági utasítások:
A vákuum szigetelt üveg termoszok üvegbetétet tartalmaznak. Ezért óvatosan kell bánni a termosszal.
Ütés, földre esés vagy a termosz feldöntése az üvegbetét károsodását okozhatja. Az üvegbetét
széttörése a folyadék kispriccelését és a szilánkok szétrepülését okozhatja. A termosz így égési vagy
vágási sebeket okozhat az arcon, kezeken vagy szemekben.
Ne rakja ujjait, jeget, tisztító eszközöket (kefe stb.), vagy más tárgyakat az üvegbetétbe. Folyadékon
kivül minden más dolog megsértheti az üvegbetétet – csak italokra használja,
ne használja a termoszt, ha károsodik az üvegbetét és az ital a termosz falai közé kerül, vagy ha a
termosz elveszíti szigetelési tulajdonságait,
nem alkalmas szénsavas italokra, szálas teákra és gyorsan romló italokra mint pl. tej, tejtermékek és
pépek
ne használjon éles tárgyakat, ne hagyja a termoszt vízben állni,
ne rakja forró tárgyakra, ne rakja mikrohullámsütőbe,
ne használjon higítószereket, benzint, súrolókefét, súrolóport,
ne használjon feherítőszert, ne sterilizáljon forralással,
ne igyon közvetlenül a termoszból - a szigetelő üvegbetét megsérülése esetén az ital
üvegszilánkokat tartalmazhat,
a termosz töltésénél tartsa az arcát biztonságos távolságban a termosz szájától - a termosz megsérülése
esetében az üvegszilánkok szétrepülhetnek,

nem alkalmas mosogatógépbe, nem ajánlott gyerekeknek.
Paraméterek: Űrtartalom: 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,8 l Keeps hot: 6 / 6 /8 / 12 h*
Keeps cold: 12 / 12/ 18 / 24 h*
* A szigetelőképesség órákban van megadva.
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