
Instrukcja użytkowania i czyszczenia produktów firmy Stanley

W celu uzyskania najlepszych rezultatów w utrzymywaniu temperatury, przed
użyciem  należy  rozgrzać  lub  wychłodzić  produkt  za  pomocą  wrzątku  lub
zimnej wody. Po wlaniu wody należy pozostawić ją w zamkniętym termosie na
5 minut, po czym opróżnić termos i od razu napełnić go gorącym lub zimnym
napojem.

Użytkowanie i czyszczenie

• Przed pierwszym użyciem należy umyć każdą część termosu za pomocą
ciepłej wody z mydłem.

• Aby dobrze wyczyścić produkt po użyciu, należy zalać go ciepłą wodą z
delikatnym detergentem i pozostawić na kilka minut.  Następnie należy
wyczyścić produkt miękką szmatką lub gąbką z delikatnym detergentem i
dokładnie  wypłukać  ciepłą  wodą.  Pozostawić  otwarty  termos  do
dokładnego wyschnięcia. 

• Aby  usunąć  powstałe  plamy,  najlepiej  użyć  ciepłej  wody  i  sody
oczyszczonej.

• Przy trudnych do usunięcia plamach należy pozostawić zamknięty termos
wypełniony mieszanką wody i sody oczyszczonej na całą noc.

• Nie należy używać wybielaczy ani detergentów zawierających chlor.

• Produktu nie należy myć w zmywarce (jeśli nie napisano o tym w opisie
produktu).

• Gdy termos jest  nieużywany, należy przechowywać go rozłożonego na
części.

Uwaga!

• Produkt nie jest przystosowany do używania w kuchence mikrofalowej.

• Nie należy wypełniać termosu gorącym napojem „po brzegi” - istnieje
wtedy ryzyko poparzenia podczas otwierania.



• Termos wypełniony gorącym napojem należy trzymać z dala od dzieci.

• Aby zapobiec  przypadkowemu rozlaniu  się  i  przeciekaniu,  za  każdym
razem upewnij się, że termos jest dokładnie zamknięty.

• Nie należy wypełniać termosu napojami gazowanymi i fermentującymi.

• Termosu nie należy używać do przechowywania mleka i zawierającej go
żywności dla niemowląt.

Gwarancja

Gwarancja obejmuj wyłącznie wady fabryczne, materiałowe lub wykonawcze –
w tym utrzymywanie temperatury, przy zastrzeżeniu, że termos jest użytkowany
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją. 

Nie  obejmuje  uszkodzeń  mechanicznych  powstałych  w  wyniku
nieprawidłowego użytkowania  produktu  (w tym także  upuszczenia,  rozbicia
itp.).

Informacje na temat produktów marki Stanley (w języku angielskim) można
znaleźć na stronie www.stanley-pmi.com


