
HEAT



SK   Vážený zákazník,

do rúk sa vám dostáva: sklenená čajová kanvica vhodná pre všetky typy čajov, čajových aj studených nápojov (100°C). 
Držadlo kanvice je vyrobené z odolného plastu. Kanvica obsahuje antikorové sitko pre sypké čaje, kúsky ovocia alebo 
čajové bylinky. Kanvica je vybavená plastovým viečkom na jednoduchý prístup na čistenie a plnenie nádoby.  
Čajová kanvica je vhodná na varné dosky.

Návod na použitie:

1. Výrobok z veľmi kvalitného skla, ale krehký – dávajte vždy pozor na prasknutie v rámci čistenia, manipulácie alebo 
používania výrobku 

2. Kanvicu pred prvým použitím vypláchnite a dôkladne vytrite.
3. Nádobu pri použití plňte vždy max. k spodnému okraju vylievacej časti kanvice tzv. hubici. 
4. V prípade praskliny kanvicu okamžite prestaňte používať, hrozí riziko prasknutia.
5. Nikdy nenechávajte horúci nápoj v kanvici bez dozoru a v dosahu detí. Pred očistením nechajte kanvicu vychladnúť. 

Nespotrebovanú vodu alebo čaj z kanvice vždy vylejte, predídete tým tvorbe usadenín vnútri nádoby. Vždy buďte 
opatrní pri manipulácii s teplou vodou (nádobou), v prípade potreby využite lapku.

6. Na odstránenie ľahkých škvŕn od čaju alebo kyslejších nápojov nechajte odmočiť v horúcej vode so saponátom 
a následne utrite dosucha mäkkou handrou. V prípade silnejších škvŕn ohrejte trochu bieleho octu a potom umyte 
bežným spôsobom. Tieto škvrny však v žiadnom prípade neznižujú vlastnosti produktu.

7. Sklenená kanvica sa veľmi dobre udržiava a čistí, pri ručnom umývaní používajte iba mäkké handry a hubky, ktoré 
nepoškriabu daný povrch. Nepoužívajte agresívne chemické produkty. Umývanie v umývačke riadu nie je možné.

8. Na zachovanie dlhej životnosti výrobku zaobchádzajte s kanvicou opatrne.
9. Nepoužívajte na žiadnom zdroji otvoreného ohňa.
10. Filter udržiavajte stále čistý – odstraňujte usadeniny a zvyšky použitých ingrediencií.
11. Určené na použitie v domácnosti

Bezpečnostné upozornenia:

Vplyvom vysokej alebo nízkej teploty môže dôjsť k poškodeniu nádoby alebo veka prasknutím. Pri použití ostrého 
kovového náčinia môže dôjsť k poškodeniu (poškriabaniu) povrchu (napr. nôž, vidlička). Pri použití drsných a agresívnych 
čistiacich prostriedkov môže dôjsť k poškodeniu povrchu (napr. žieravé prostriedky na čistenie rúr). Pri neopatrnej 
manipulácii (napr. s vekom) môže dôjsť k poškodeniu povrchu (otlčením). Tieto „stopy“ nemajú najmenší vplyv na 

kvalitu prípravy nápojov ani celkovú životnosť nádoby, iba je narušený esteticky vzhľad. 

Ekológia:

Podľa veľkosti produktu sú na všetkých výrobkoch vytlačené znaky materiálov použitých na výrobu balenia, komponentov 
a príslušenstva, ako aj ich recyklácie. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje 
a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť 
dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho 
zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. 
Igelitové vrecko odkladajte mimo dosahu deti, nebezpečenstvo udusenia sa.

Kupujúci bol oboznámený s funkciou a so zaobchádzaním s výrobkom.
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Výrobce/Manufacturer: FAST ČR, a.s.; Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic


