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Sport
Kód: 32001x, 32002x, 32003x, 32004x

Fľaša pre sportovcov
Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu Thermos®. Pred použitím si prosím prečítajte tento návod.
Po prečítaní si ho prosím uschovajte pre budúcu referenciu.
Návod na použitie
1) Otvorenie uzáveru
Povoľte uzáver proti smeru hodinových ručičiek.
2) Naplnenie fľaše
Naplňte nápoj až do výšky cca 0,5 cm pod vrchný okraj tela fľaše. Pri preplnení môže dôjsť k
vyliatiu nápoja počas uťahovania uzáveru.
3) Uzavretie uzáveru
Utiahnite uzáver v smere hodinových ručičiek.
4) Pitie nápoja
Vo zvislej polohe odistite zámok. Stlačte tlačidlo a viečko sa samo otvorí (ak je zámok zatvorený
nedôjde k otvoreniu viečka). Priložte spodnú peru na náustok a nakloňte fľašu.
5) Uzavretie viečka
Uzavrite viečko - správne uzavretie spoznáte počuteľným cvaknutím. Uzavrite zámok. Fľaša je
vodotesná iba s uzavretým viečkom.
Údržba
 Pred prvým použitím a po každom použití vždy fľašu vymyte vlažnou vodou a nechajte
dôkladne vyschnúť. Skladujte s otvoreným uzáverom.
 Na čistenie môžete použiť neutrálny neabrazívny umývací prostriedok.
 Všetky diely sú navrhnuté na umývanie v umývačke riadu (max. 65°C) – no i tak sa pre najlepší
výsledok odporúča ručné umývanie.
 Fľašu umývajte pri oddeleným uzáverom a s otvoreným viečkom. Odporúčame pri každom
čistení tiež sňať tesnenie uzáveru a tesnenie viečka.
Bezpečnostní pokyny



Nie je vhodné pre sýtené nápoje, sypaný čaj a dreň,
nie je určené pre horúce nápoje,
nepoužívať ostré predmety, nesterilizovať prevarením,
nedávajte na rozpálené predmety, nedávajte do mikrovlnnej rúry,
nepoužívajte riedidlo, benzín, drôtenku, čistiaci prášok,
nie je určené pre deti do 3 rokov.
Používajte iba na studené nápoje.

Špecifikácie
Objem:
Rozmery:

710 / 710 / 710 / 710 ml
výška – 25,5 / 22,5 / 23,5 / 25 cm
priemer – 8 / 9 / 7,5 / 7,6 cm

Hmotnosť:
Izolácia:

185 g /300 / 170 / 185 g
bez tepelnej izolácie

Kontakt
Výhradné zastúpenie pre Slovensko:
THERMOS® - Nisen s.r.o..

web: www.thermos.sk
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