
 

Termohrnek TRAVEL značky alfi         
(isoMug) 
        

 Vakuovaný termohrnek na pití 0,35l 

- 100% těsnící            

- snadno umyvatelný 

- bez toxinů 

- z nerezové oceli 

Návod na použití 

 Před prvním použitím termohrnku  jej vymyjte teplou vodou a jemným tekutým prostředkem a poté jej nechte vyschnout.  

 Při plnění termohrnku, odšroubujte nejprve víko otočením proti směru hodinových ručiček. 

 Chcete-li optimalizovat izolační schopnost termohrnku, vypláchněte jej studenou vodou těsně před jeho naplněním studenými nápoji a vroucí vodou 

v případě, že máte v úmyslu jej naplnit teplými nápoji.   

 Chcete-li pít, zmáčkněte tlačítko uprostřed víčka. Pít pak můžete z kterékoli strany víčka (360°). Vymáčknutím tlačítka uprostřed víčka opět zajistíte 

termohrnek proti úniku tekutiny. 

 Jestliže nebudete termohrnek delší dobu používat, je nezbytné jej před dalším použitím vypláchnout teplou vodou. 

 Nikdy nedávejte termohrnek do mikrovlnné ani do běžné trouby.  

 Termohrnek není určen k mytí v myčce na nádobí. 

Důležité upozornění 

 Nápoje, kterými plníte termohrnek, nesmí být příliš horké – hrozí nebezpečí opaření! 

 Pro uskladnění termohrnku, odšroubujte nebo otevřete víčko. 

 Termohrnek může být naplněn maximálně přibližně do 3/4. 

Čištění a údržba 

 Vnitřek termohrnku by měl být po každém použití umýván teplou vodou s malým množstvím tekutého čisticího prostředku. Měkká pěnová hlavice 

kartáče značky alfi usnadní čištění vnitřku láhve.  

 Případné odolné nečistoty (od kávy, džusu, čaje apod.) je možné odstranit čistícími tabletami značky alfi. 

 Po umytí důkladně opláchněte. Po umytí nechte termohrnek úplně vyschnout. 

 Vnější strany termohrnku otřete mokrým hadříkem a poté vytřete suchým hadříkem.  

 Nikdy nedávejte termohrnek do myčky na nádobí. 

Upozornění 

 Nepoužívejte kovové kartáče nebo kartáče z tvrdého plastu ani žádné hrubé čisticí prostředky. 

 Nikdy nevystavujte termohrnek přímému žáru, aby nebyly poškozeny plastové součásti. 

 Neplňte ledem ani sycenými nápoji. 

 Tento výrobek není určen pro uchovávání mléčných produktů ani potravin pro malé děti (nebezpečí množení bakterií). 

Záruka kvality 

Výrobce poskytuje na zboží dvouletou záruku ode dne zakoupení. Na izolační vlastnosti termohrnků poskytuje výrobce pětiletou záruku.   

Systém kvality je certifikován v souladu s ISO 9001. 

Prosím uschovejte si doklad o koupi zboží, neboť musí být připojen ke zboží v případě reklamace.  

Záruka se nevztahuje na případy poškození zboží způsobené nesprávným zacházením. Obdobně se naše záruky neuplatní, pokud chyby nebo vady byly 

způsobeny opravami nebo úpravami zboží prováděnými neoprávněnými třetími osobami. 

Výhradní dovozce / distributor: 
TERLA s.r.o., Praha 3 – Žižkov, Na Rovnosti 2267/11, PSČ:13000, IČ: 24261009 
 
Výrobce:  
alfi GmbH, Německo 
 

Více informací na www.inteligentni-termoska.cz                       

http://www.inteligentni-termoska.cz/

