
Kubek termiczny / termos ze stali nierdzewnej o podwójnych

ściankach 500 ml Semptec (ZX8183)

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zawartość zestawu:

• kubek

• składana łyżeczka

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

• funkcja izolacji: utrzymuje ciepło lub zimno nawet

przez 8 godzin

• materiał: stal nierdzewna, podwójne ścianki

• nadaje się do kontaktu z żywnością

• wymiary (Ø x H): 92 x 153 mm

• waga: 450 g.

Szczegóły produktu

1. Łyżka składana 

2. Zamknięcie typu twist 

3. Pojemnik

4. Pokrywa

Użytkowanie

WSKAZÓWKA

Przed pierwszym użyciem kubka termicznego należy go dokładnie wyczyścić. 

1. Zdejmij pokrywę.

2. Odkręć nakrętkę twist.

3. Napełnij kubek gorącym lub zimnym napojem albo jedzeniem. Nie należy go przepełniać.

4. Dokręć nakrętkę i załóż z powrotem pokrywkę. 

5. Jeśli chcesz użyć łyżki, wyjmij ją z uchwytu i rozłóż.

Czyszczenie

Po każdym użyciu należy wyczyścić termos próżniowy ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego płynu

do mycia naczyń.



Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z

produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Wszelkie  modyfikacje  i  naprawy  urządzenia  lub  akcesoriów  mogą  być  wykonywane

wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.

• Nie należy naprawiać produktu samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Nie należy zanurzać urządzenia w cieczach innych niż woda.

• Nie należy wkładać kubka do kuchenki mikrofalowej.

• Zachowaj ostrożność podczas napełniania kubka. Przed transportem kubka należy zawsze

sprawdzić, czy zakrętka i pokrywka są dobrze zamknięte.

• Podczas otwierania pokrywy twist-off może wydostawać się gorące sprężone powietrze i

gorąca para wodna. Ostrożnie - ryzyko obrażeń!

• Nie należy zbyt mocno dokręcać nakrętki.

• Gdy kubek jest napełniony gorącym napojem lub jedzeniem, należy trzymać go z dala od

dzieci.

• Nie należy wkładać kubka i jego akcesoriów do zmywarki.

• Nie należy napełniać kubka alkoholem.

• Napełniaj kubek wyłącznie jedzeniem.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.


