PL

Sport
Kod: 32001x, 32002x, 32003x

Butelka dla sportowców
Dziękujemy za zakup produktu Thermos®. Przed użyciem zapoznaj się z poniższą instrukcją. Po
przeczytaniu zachowaj instrukcję na przyszłość.
Instrukcja użycia
1) Otwieranie nakrętki
Przekręć nakrętkę w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.
zegara
2) Napełnij butelkę
Napełnij napojem aż do wysokości ok 1cm od górnej krawędzi korpusu butelki.
butelki W razie
przepełnienia może dojść do wylania się napoju podczas dokręcania nakrętki.
3) Zamykanie nakrętki
Dokręć nakrętkę w kierunku zgodnym
zgodny ze wskazówkami zegara.
4) Picie napoju
W pozycji pionowej odblokuj zamek.
zamek Wciśnij przycisk a wieczko samo się otworzy (jeśli zamek jest
zamknięty nie dojdzie do otwarcia wieczka).
wieczka Przyłóż dolną wargę do ustnika i pochyl butelkę.
butelkę
5) Zamykanie wieczka
Zamknij wieczko – odpowiedniemu zamknięciu wieczka towarzyszy słyszalne kliknięcie.
kliknięcie Zamknij
zamek. Butelka jest wodoszczelna wyłącznie z zamkniętm wieczkiem.
Konserwacja


Przed pierwszym użyciem i po każdym kolejnym użyciu zawsze umyj termos letnią wodą i
pozostaw o dokładnego wyschnięcia. Przechowuj z otwartą nakrętką.
 Do czyszczenia możesz użyć neutralnych, nietrących środków czystości.
 Wszystkie części są przeznaczone do mycia w zmywarce
zmywarc (max. 65°C) – jednak dla osiągnięcia
najlepszych efektów zaleca się mycie ręczne.
ręczne
 Butelkę myj ze zdjętą nakrętką i otwartym wieczkiem.
wieczkiem Zaleca się przy każdym czyszczeniu
zdjąć także uszczelkę nakrętki i uszczelkę wieczka
Instrukcja bezpieczeństwa



Nie jest przeznaczony do napojów gazowanych, herbaty liściaste oraz miąższ
nie jest przeznaczony do napojów gorących,
nie używaj ostrych przedmiotów, nie sterylizuj poprzez wygotowywanie,
wygotowywanie
nie kładź na rozpalone przedmioty, nie wkładaj do mikrofalówki,
mikrofalówki
nie używaj rozpuszczalnika, benzyny, druciaka, proszku do czyszczenia,
czyszczenia
nie jest przeznaczony dla dzieci do lat trzech.
trzech
Używaj wyłącznie do zimnych napojów.
napojów

Specyfikacja
Objętość:

710 / 710 / 710 ml

Waga:

185 / 300 / 170 g

Rozmiary:

wysokość – 25,5
,5 /22,5 / 23,5 cm

Izolacja:

bez izolacji cieplne

średnica – 8 / 9 / 7,5 cm
Kontakt
Wyłączny dystrybutor w Polsce:
THERMOS®
Nisen s.r.o.
U Hrebcince 2536, 39701 Pisek
sek, Czechy

web: www.thermos.pl
Email: info@thermos.pl
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