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Traditional 

Kód: 19452x, 19453x 

Sklenená vákuovo izolovaná fľaša 

Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu Thermos®. Pred použitím si prosím prečítajte tento návod. 

Návod na použitie 

 Pred každým použitím skontrolujte nepoškodenosť sklenenej vložky. 

 Pred použitím predhrejte či vychlaďte termosku na izbovú teplotu – zamedzíte tak náhlym tepelným 

zmenám. 

 Naplnenie termosky: Naplňte nápoj až do výšky cca 1 cm pod vrchný okraj sklenenej vložky. 

 Pitie nápoje: Povoľte uzáver proti smeru hodinových ručičiek o pol až jednu otáčku tak, aby šípka na 

uzáveru ukazovala nadol (v smere nalievanie). 

 Úložný priestor v uzávere môžete použiť na krátkodobé ukladanie sáčkov s baleným čajom. 

Údržba 

 Pred prvým použitím a po každom použití vždy termosku vymyte vlažnou vodou a nechajte dôkladne 

vyschnúť. Skladujte s otvoreným uzáverom. 

 Vonkajší povrch termosky čistíme vlhkou handričkou. 

 Pravidelne kontrolujte dno termosky či sa používaním nepovolilo. Ak áno, jemne ho dotiahnite v smere 

hodinových ručičiek. 

Bezpečnostné zásady: 

Sklenené vákuovo izolované termosky obsahujú sklenenú vložku. S termoskou je preto nevyhnutné 

zachádzať šetrne. Nárazy, pády na zem či prevrhnutie termosky môžu poškodiť sklenenú vložku. 

Rozbitie sklenenej vložky môže byť sprevádzané vystrieknutím tekutiny z termosky a rozlietnutím črepov. 

Termoska tak môže spôsobiť popáleniny či rezné rany na tvári, rukách či očiach.  

 Nevsúvajte prsty, ľad, čistiace pomôcky (kefu atď.), či iné predmety do sklenenej vložky. Všetko okrem 
tekutiny môže spôsobiť poškodenie sklenenej vložky - používajte iba na nápoje,  

 nepoužívajte termosku pokiaľ dôjde k poškodeniu sklenenej vložky a nápoj sa dostane medzi steny 

termosky či pokiaľ termoska stratí svoje izolačné vlastnosti, 

 nie je vhodné pre sýtené nápoje, sypaný čaj a rýchlo sa kaziace nápoje ako mlieko, mliečne nápoje, dreň, 

 nepoužívať ostré predmety, nenechávajte telo termosky vo vode, 

 nedávajte na rozpálené predmety, nedávajte do mikrovlnnej rúry, 

 nepoužívajte riedidlo, benzín, drôtenku, čistiaci prášok, 

 nepoužívajte bielidlo, nesterilizovať prevarením, 

 nepite priamo z termosky - v prípade poškodenia sklenené izolačné vložky môže nápoj obsahovať 

črepy,  

 počas plnenia dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť tváre od hrdla termosky - v prípade 

poškodenia termosky môže dôjsť k rozlítnutí črepov, 

 nie je vhodné do umývačky riadu, nie je určené pre deti. 
Špecifikácie: 
  

Objem: 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,8 l 
 

Keeps hot: 6 / 6 /8 / 12 h* 
Keeps cold: 12 / 12/ 18 / 24 h* 

* Izolačný výkon je udávaný v hodinách.  
 
Výhradné zastúpenie pre SR:  
THERMOS® - Nisen s.r.o. web: www.thermos.sk 
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