
INSTRUKCJA OBSŁUGI
TERMOS Z WYŚWIETLACZEM LED

PRZED UŻYTKOWANIEM PRZEDMIOTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ!
UŻYWAJ PRZEDMIOTU ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

ZACHOWAJ JĄ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.



TERMOS Z WYŚWIETLACZEM LED
Opis:

Wyświetlacz LCD zlokalizowany na nakrętce pokazuje aktualną temperaturę napoju. Podwójne
ścianki izolowane próżniowo utrzymują temperaturę gorących napojów do 12 h oraz zimnych do
24 h. Smart kubek termiczny sportowy jest niezbędny w samochodzie, idealnie nadaje się do
pracy  lub  szkoły  jak  w  chłodniejsze  tak  i  ciepłe  dni.  Nowoczesny  wygląd  i  innowacyjne
rozwiązanie  wskaźnika  temperatury,  wystarczy  dotknąć  nakrętkę,  aby  pokazała  się
temperatura.

Zawartość zestawu:

1. Termos z zakrętką i sitkiem (czarny / antracyt / złoty / różowy).
2. Instrukcja obsługi.

Specyfikacja techniczna:

 Dotykowy ekran LCD wbudowany w nakrętkę

 Wymiary: 22,5 x 6 cm

 Średnica dna kubka: 6,5cm

 Wodoszczelność nakrętki potwierdzona certyfikatem IPX7

 Wykonana ze stali nierdzewnej SUS 304

 Materiał w 100% ekologiczny i przystosowany do użytku spożywczego (wolny od BPA)

 Pojemność: 500ml

 Waga: 300g

 Filtr / separator

 Zintegrowany czujnik temperatury napoju

 Podwójne ścianki izolowane próżniowo

 Utrzymywanie temperatury w zależności od czasu:

 50°C - do 12 godzin

 35°C - do 24 godzin

 10°C - do 12 godzin

 15°C - do 24 godzin

Użytkowanie:

 Przed pierwszym użyciem oraz po każdym użyciu, należy klubek umyć miękką gąbką z 
dodatkiem łagodnego płynu do naczyń i wytrzeć miękką szmatką do sucha.

 Przy wystąpieniu silnych przebarwień lub zabrudzeń, należy kubek zalać ciepłą wodą z 
dodatkiem kwasku cytrynowego i pozostawić na kilka godzin, a następnie umyć.

 Kubek należy napełniać pozostawiając ok 2cm wolnej przestrzeni od górnej krawędzi.
 Kubki należy przechowywać otwarte w suchym miejscu.
 Aby przedłużyć czas utrzymywania wysokiej temperatury, należy kubek zalać wrzącą 

wodą na pięć minut w celu wstępnego podgrzania, a następnie wylać wodę i wlać gorący



napój. Unikaj niskich temperatur otoczenia i bezpośredniego kontaktu kubka z zimnymi 
powierzchniami. Każde otwarcie kubka obniża temperaturę płynu.

 Aby przedłużyć czas utrzymywania niskiej temperatury, należy kubek wstawić do 
zamrażalnika na kilkanaście minut i wlać schłodzony napój. Można dodać kostki lodu. 
Unikaj wysokich temperatur otoczenia i bezpośredniego kontaktu kubka z gorącymi 
powierzchniami i słońcem. Każde otwarcie kubka podwyższa temperaturę płynu.

 Częste otwieranie kubka zwiększa obniża czas utrzymywania temperatury.
 Kubek można także włożyć do torby termicznej lub specjalnie dopasowanego pokrowca 

termicznego.

Uwagi bezpieczeństwa:

 Nie należy potrząsać kubkiem po zalaniu napojem.
 Należy myć tylko ręcznie (nie nadaje się do mycia w zmywarce).
 Gorące płyny mogą poparzyć użytkownika.
 Po nalaniu gorącego napoju należy poczekać, aż temperatura płynu będzie nadawać się 

do picia.
 Jakiekolwiek uszkodzenie kubka może spowodować niekontrolowane wylanie płynu i 

poparzenie. Uszkodzony produkt należy nie nadaje się do użytku.
 Kubek nie nadaje się do używania w mikrofalówkach, piekarnikach lub na kuchenkach 

gazowych i elektrycznych.
 Trzymać z daleka od dzieci. Dzieci mogą używać produktu tylko pod nadzorem 

dorosłych.
 Zawsze sprawdź czy pomiędzy uszczelkami nie ma paproszków i resztek, które mogą 

powodować przecieki.
 Nie przepełniaj naczynia – zawsze zostawiaj około 2 cm wolnej przestrzeni.
 Kubek należy przenosić w pozycji pionowej.
 Nie potrząsać kubkiem!
 Nie należy używać do mycia kubka gąbek i płynów ściernych.
 Nie należy  przedmiotu wyrzucać do kosza.  Obowiązkiem użytkownika jest  przekazać

odpad  do  odpowiedniego  punktu  zbiórki  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i
elektronicznego.

 Kubek zawiera wbudowaną baterię. Nie należy wrzucać go do ognia.

Rozwiązywanie problemów:

Urządzenie  nie  jest  przeznaczone  do  samodzielnej  naprawy.  Jakakolwiek  ingerencja  w
strukturę  produktu  może  doprowadzić  do  jego  uszkodzenia.  W przypadku  nieprawidłowego
działania urządzenia, należy skontaktować się z dystrybutorem, w celu rozwiązania problemu.

Importer:
Agnieszka Wista
BAJKOWY KUFEREK - Agnieszka Wista
Sułków, 354
32-020 Wieliczka
REGON: 122899351
NIP: 6782698301


	 Specyfikacja techniczna:

