3A>@7B

Szanowni Klienci,
przekazujemy Państwu: Termos wyprodukowany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Przycisk otwierający / otwieranie poprzez
odkręcenie termosu wyprodukowano z wysokiej jakości plastiku. Nierdzewny wkład sprawia, że termosu niemal nie można zepsuć.
Mechanizm zabezpieczający przez niepożądanym otwarciem. Wygodne w użyciu, łatwe w czyszczeniu. 3-letnia gwarancja.
Instrukcja obsługi:
1.) Produkt wyprodukowany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Wewnętrzny wkład termosu wyprodukowany również ze stali
nierdzewnej służy do przechowywania zimnych i ciepłych napojów.
2.) Termos należy przed każdym użyciem umyć ciepłą lub zimną wodą w zależności od temperatury napoju, który zostanie do niego
nalany.
3.) Naczynie należy napełniać zawsze tylko max. do spodniej krawędzi wylewki termosu i to co najmniej 1 – 1,5 cm poniżej krawędzi
termosu. Do termosu nie należy nigdy wlewać wrzątku.
4.) Temperatura napojów w termosie jest zależna od objętości napoju, częstotliwości otwierania termosu i temperatury otoczenia. Aby
utrzymać temperaturę napoju przez długi czas, należy dokładnie zamykać i dokręcać zamknięcie. Termos należy przechowywać w
pozycji pionowej.
5.) Nie wypity napój należy wylać. Zapobiegnie to tworzeniu się osadów wewnątrz naczynia i ewentualnemu rozmnażaniu bakterii.
Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia ciepłej wody (naczynia).
6.) Przed pierwszym użyciem wyrób należy umyć i wytrzeć do sucha.
7.) Aby usunąć niewielkie plamy odmocz naczynie, a następnie wytrzyj je do sucha miękką ściereczką. Plamy można usunąć, ogrzewając
najpierw w naczyniu niewielką ilość białego octu, a następnie umyć go w zwykły sposób. Plamy te w żadnym wypadku nie obniżają
jakości produktu.
8.) Termosy są łatwe w czyszczeniu i utrzymaniu. Podczas mycia ręcznego należy stosować wyłącznie miękkie gąbki i ściereczki nie
powodujące zarysowań powierzchni. Nie należy stosować agresywnych środków czyszczących.
9.) Aby zapewnić długą żywotność wyrobu, posługuj się nim ostrożnie – unikaj silnych uderzeń i wstrząsów. Przechowuj termos otwarty.
10.) UWAGA: do naczynia nie należy wlewać napojów gazowanych ani mlecznych czy wrzucać kostek lodu. Termos nie jest przeznaczony
do potraw niemowlęcych.
11.) Przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych.
12.) 3-letnia gwarancja nie dotyczy: uszkodzeń powodowanych na skutek upadku lub uderzenia wyrobu czy przeróbek technicznych.
Wskazówki bezpieczeństwa:
Pod wpływem wysokiej temperatury może dojść do uszkodzenia naczynia lub pokrywy. Podczas używania ostrych metalowych narzędzi
może dojść do uszkodzenia (zarysowania) powierzchni (np. nożem lub widelcem). Stosowanie agresywnych środków czyszczących
może spowodować uszkodzenie powierzchni (np. stosowanie środków żrących przeznaczonych do czyszczenia piekarników). Na skutek
nieostrożnego manipulowania częściami naczyń (np. pokrywką) może dojść do uszkodzenia ich powierzchni. Powstałe w ten sposób
ślady nie mają jednak żadnego wpływu na jakość przygotowywanych pokarmów lub napojów ani na żywotność naczyń,
dochodzi jedynie do zmiany wyglądu naczynia. Źródło ciepła ustawione na zbyt wysoką wartość może spowodować uszkodzenie
powierzchni.
Ochrona środowiska:
Wszystkie produkty zostały oznaczone symbolami materiałów stosowanych w produkcji opakowań, poszczególnych naczyń i akcesoriów,
jak również symbolami recyklingu. Poprzez prawidłową likwidację tego produktu pomogą Państwo zachować cenne bogactwa naturalne
oraz w zapobieganiu potencjalnym negatywnym wpływom odpadów na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie, które mogłyby być
skutkiem nieprawidłowego recyklingu odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji.
Przy niewłaściwej likwidacji tego rodzaju odpadu może być zgodnie z lokalnymi przepisami nałożona kara administracyjna na sprawcę
takiego wykroczenia. Foliową torebkę należy trzymać poza zasięgiem dzieci, aby nie stwarzać ryzyka uduszenia.
Kupujący zapoznał się z wyżej wymienionymi wskazówkami.

