BRANCHE

Tisztelt ügyfél,
a kezébe került termosz kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült. A nyomógombos/csavaros termosz-nyitási mechanizmus
minőségi műanyagból készült. Nemesacél betét szinte a törhetetlenné teszi a termoszt. A biztosítékos mechanizmus megakadályozza
a váratlan kinyitását. Könnyű tisztítás és karbantartás. 3 év jótállás.
Használati útmutató:
1.) Kiváló minőségű nemesacélból készült termék. A belső termoszbetét szintén nemesacélból készült hideg és meleg italok tárolásához.
2.) A termoszt minden használat előtt mossa el meleg vagy hideg vízzel az ital szerint, amit bele fog önteni.
3.) Az edényt használatnál mindig max. a termosz kiöntőrészének alsó széléig töltse meg, legalább 1 – 1,5 cm-rel a termosz széle alatt.
A termoszba soha se öntsön forrásban levő italt.
4.) Az italok hőfoka a termoszban az ital mennyiségétől, a nyitások gyakoriságától és az adott környezet hőfokától. A termoszban levő ital
hosszú hőtartásához mindig rendesen csukja le és húzza be. A termoszt függőleges helyzetben tartsa.
5.) Az el nem használt italt öntse ki, elkerüli így a lerakódásokat az edényben és a kórokozók elterjedését. Mindig legyen óvatos forró víz
kezelésénél (az edényben).
6.) Első használat előtt a terméket mndig mossa meg és törölje szárazra.
7.) Az enyhe foltok eltávolításához az edényt hagyja ázni és azután törölje szárazra lágy ronggyal. Foltok esetén melegítsen fel egy kis
fehér ecetet és azután mossa meg a szokásos módon. Ezek a foltok semmilyen módon nem csökkentik a termék jellemzőit.
8.) A nemesacél edény könnyen tisztán tartható, kézi mosásnál csak lágy rongyot és szivacsot használjon, amelyek nem karcolják meg
a felületet. Ne használjon agresszív vegyi termékeket.
9.) A termék hosszú élettartamának megőrzéséhez a termosszal óvatosan bánjon – óvja az erős ütésektől és rázkódásoktól. Mindig
nyitva tárolja.
10.) VIGYÁZAT: az edénybe nem valók szénsavas italok, jégkockák vagy tejtermékek. A termosz nem babaételhez való.
11.) Csak háztartási használatra
12.) A 3 év jótállás nem vonatkozik: a termosz műszaki módosítása, esés vagy ütődés miatti termék károsodásra.
Biztonsági figyelmeztetések:
Nagy hőfok hatására károsodhat az edény vagy a fedő. Éles fémeszközök használata esetén sérülhet (megkarcolódhat) a felszín (pl. késsel,
villával). Durva és aggresszív tisztítószer (pl. maró hatású, sütő tisztítására használt szer) használatánál sérülhet a felület. Ha óvatlanul
kezeli (pl. a fedőt), sérülhet a felület (ütődéssel). Ezeknek a „nyomoknak“ nincs hatásuk az étel elkészítésére, se az edény
élettartamára, csupán az esztétikai hatás csökken. A nagy hőfokbeállítás hatására sérülhet a felület.
Megsemmisítés:
A termék mérete szerint minden terméken megtalálható a csomagolás, részelemek és tartozékok készítéséhez használt anyagok jelei és
az újrahasznosítás jele. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és
hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez.
A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta helytelen
megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható. A műanyag zacskót tegye gyermekektől távol, megfulladás
veszélye.
A vásárló meg lett ismertetve a termék funkciójával és kezelésével.

