
HEAT



HU  Tisztelt Vásárló!
Ön az alábbi termékhez jutott hozzá: üveg teáskanna minden teatípushoz, teákhoz és hideg italokhoz is 
alkalmas (100°C). A kanna fogantyúja ellenálló műanyagból készült. A kannában rozsdamentes szűrő van a szálas tea, 
a gyümölcsdarabok vagy a gyógynövények felfogására. A kanna műanyag fedővel van ellátva a könnyű hozzáférés 
érdekében tisztításkor és a kanna töltésekor. A teáskanna főzőlapokhoz használható.

Használati útmutató:
1. A termék kiváló minőségű üvegből készült, de törékeny – tisztításkor és használat közben legyen mindig óvatos, 

nehogy elpattanjon 
2. Az első használat előtt öblítse ki és alaposan törölje ki a kannát.
3. Az edényt használatkor mindig max. a kiöntőnyílás, az ún. csőr alsó széléig töltse meg. 
4. Repedés esetén azonnal hagyja abba a kanna használatát, mert eltörhet.
5. Soha ne hagyjon a kannában forró italt felügyelet nélkül és gyermekek által elérhető helyen. Tisztítás előtt a kannát 

hagyja kihűlni. A fel nem használt vizet vagy teát mindig öntse ki, így elkerülheti lerakódások kialakulását az edény 
belsejében. Mindig legyen óvatos meleg víz kezelésénél (az edénnyel), szükség esetén használjon konyhai kesztyűt.

6. A tea vagy savasabb italok által okozott enyhe foltok eltávolításához az edényt hagyja forró mosogatószeres vízben 
ázni, majd törölje szárazra egy puha ronggyal. Makacsabb foltok esetén melegítsen fel egy kis fehér ecetet, és 
azután mosogassa el a szokásos módon. Ezek a foltok semmilyen módon nem rontják a termék tulajdonságait.

7. Az üvegkanna könnyen tisztán tartható, kézi mosásnál csak puha rongyot és szivacsot használjon, amelyek nem 
karcolják meg a felületet. Ne használjon agresszív vegyszereket. Mosogatógépben nem mosható.

8. A termék hosszú élettartamának megőrzése érdekében bánjon óvatosan a kannával.
9. Ne használja nyílt lángon.
10. Tartsa állandóan tisztán a szűrőt – távolítsa el a lerakódásokat és a hozzávalók maradványait.
11. Csak háztartási használatra

Biztonsági #gyelmeztetések:
Magas vagy alacsony hőmérséklet hatására az edény vagy a fedél elpattanhat. Éles fémeszközök (pl. kés, villa) 
használata esetén sérülhet (megkarcolódhat) a felszín. Durva és agresszív tisztítószer (pl. maró hatású sütőtisztító szer) 
használatánál sérülhet a felület. Ha óvatlanul kezeli (pl. a fedelet), sérülhet a felület (ütődés miatt). Ezek a „nyomok“ 
nem befolyásolják az italok minőségét vagy az edény élettartamát, csupán az esztétikai hatás sérül. 

Környezetvédelem:
A termék méretétől függően minden terméken megtalálható a csomagolás, a részelemek és a tartozékok készítéséhez 
használt anyagok, valamint azok újrahasznosításának jele. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével 
értékes természeti erőforrásokat segít megőrizni, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által 
okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekről érdeklődjön a helyi 
hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezen hulladékfajta nem megfelelő módon történő megsemmisítése a helyi 
előírásokkal összhangban bírsággal sújtható. A műanyag zacskót tegye gyermekektől távol fulladás veszélye 
miatt.

A vásárló tájékoztatást kapott a termék funkciójáról és kezeléséről.
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