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Traditional 

Kod: 19452x, 19453x 

Izolowana próżniowo butelka ze szklanym wkładem 

Dziękujemy za zakup produktu Thermos®. Przed użyciem zapoznaj się z poniższą instrukcją. 

Instrukcja uncia 

 Przed każdym użyciem sprawdź czy szklany wkład nie jest uszkodzony. 

 Prze użyciem podgrzej lub ochłódź termos do temperatury pokojowej – ograniczysz w ten sposób 

nagłe zmiany ciepła. 

 Napełnianie: Napełnij napojem aż do wysokości ok 1 cm od górnej krawędzi szklanego wkładu. 

 Picie napoju: Przekręć nakrętkę w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara o półtora obrotu 

tak, aby strzałka na nakrętce wskazywała w dół (w kierunku nalewania). 

 Schowek w nakrętce możesz wykorzystać na krótkie przechowywanie woreczka herbaty. 

Konserwacja 

 Przed pierwszym użyciem i po każdym kolejnym użyciu zawsze umyj termos letnią wodą i 

pozostaw o dokładnego wyschnięcia. Przechowuj z otwartą nakrętką.  
 Warstwę zewnętrzną termosu czyścimy wilgotną ściereczką. 

 Kontroluj regularnie czy dno termosu nie poluzowało się na skutek użytkowania. Jeśli tak, 

delikatnie dokręć je w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara. 

Zasady bezpieczeństwa: 

Szklane termosy próżniowe zawierają szklany wkład. Dlatego z termosem należy obchodzić się 

ostrożnie. Uderzenia, upadki na podłogę czy przewrócenie się termosu mogą spowodować 

uszkodzenie szklanego wkładu. Rozbiciu szklanego wkładu może towarzyszyć wypryśnięcie płynu z 

termosu oraz rozsypanie kawałków szkła. Termos może w takim wypadku spowodować oparzenia czy 

rany cięte na twarzy, rękach lub oczach. 

 Nie wkładaj palców, lodu, środków czyszczących (szczotka itd.), lub nnych przedmiotów do 

szklanego wkładu. Wszystko oprócz płynu może spowodować uszkodzenie szklanego wkładu – 

używaj tylko do napojów, 

 nie używaj termosu jeśli doszło do uszkodzenia szklanego wkładu i napój dostał się pomiędzy 

ściany termosu lub jeśli termos straci swoje właściwości izolacyjne, 

 nie jest przeznaczony do napojów gazowanych, herbaty liściastej i szybko psujących się napojów 

jak mleko, napoje mleczne, miąższ, 

 nie używaj ostrych przedmiotów, nie pozostawiaj korpusu termosu w wodzie, 

 nie kładź na rozpalone przedmioty, nie wkładaj do mikrofalówki, 

 nie używaj rozpuszczalnika, benzyny, druciaka, proszku do czyszczenia, 

 nie używaj wybielacza, nie sterylizuj poprzez wygotowywanie, 

 nie należy pić bezpośrednio z termosu - w przypadku uszkodzenia szklanego wkładu napój może 

zawierać odłamki szkła, 

 podczas napełniania termosu napojem należy zachować bezpieczną odległość twarzy od 

szyjki termosu - w przypadku uszkodzenia termosu może dojść do rozpryśnięcia się 

odłamków szkła, 

 nie należy myć w zmywarce, nie jest przeznaczony dla dzieci. 

Specyfikacja: Objętość: 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,8 l 

 

Keeps hot: 6 / 6 /8 / 12 h* 

Keeps cold: 12 / 12/ 18 / 24 h* 
* Wydajność izolacji jest podawana w godzinach.  

 
Wyłączny dystrybutor w Polsce: 
THERMOS® - Nisen s.r.o. web: www.thermos.pl 
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