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Sticlă de vacuum termoizolantă 

din oțel inoxidabil pentru 

băuturi 

 

Vă mulțumim că ați cumpărat produsul THERMOcafeTM. Citiți acest manual înainte de 

utilizare. După citirea manualului păstrați-l pentru folosirea ulterioară. 

 

Întreținere și utilizare 

� Înainte de prima utilizare precum și după fiecare utilizare, clătiți termosul cu apă 

călduță și lăsați-l să se usuce bine. Depozitați-l cu închizătorul deschis.. 

� Pentru al curăța, puteți utiliza un detergent neutru, neabraziv, pe bază de oxigen (cu 
excepția exteriorului corpului termos și carcasei, husei). 

� Folosiți numai o cârpă umedă pentru a curăța peretele exterior al termosului cu 
suprafața acoperită (culoare, lac, imprimare). 

� Nu folosiți obiecte ascuțite, nu lăsați termosul în apă. 

� Nu-l puneți pe suprafețe fierbinți, nu-l puneți în cuptorul cu microunde.  

� Nu utilizați diluant, benzină, burete din inox, pudră de curățat. 

� Uleiurile sau cremele pot deteriora finisajul suprafeței corpului termos. 

� Nu utilizați înălbitor pe partea exterioară a corpului termos, nu sterilizați prin 

fierbere. 

� Nu este indicat pentru a fi curățat cu mașina de spălat vase. 

� Pentru rezultate mai bune de izolare, preîncălziți / răciți termosul cu apă fierbinte / 

rece timp de aproximativ 1min. 

� După închidere verificați etanșarea termosului.  

 

Instrucțiuni de siguranță 

 Nu utilizați termosul dacă carcasa interioară este deteriorată și băutura se află între 

pereții termosului sau dacă termosul își pierde din proprietățile de izolare. 

 Nu este indicat copilor sub 3 ani. 

 În cazul că folosiși băuturii în fierbere nu o dați copiilor. 

 Nu umpleți foarte mult termosul, există riscul de opărire. 

 Nu lăsați băuturile care se strică repede prea mult timp în termos, cum ar fi lamele. 

 Un etaj din plastic nu este pentru băuturi calde și alimente calde. 

 

Specificații 

Volum:  

Keeps Hot: 

Keeps Cold: 

0,5 l 

20 ore 

24 ore 

     

* Performanța izolației este dată în ore. Se măsoară timpul în care temperatura băuturii se schimbă de la 

valoarea inițială la valoarea finală, temperatura mediului ambient fiind de 20°C Keeps Hot:Temperatura de 

pornire 95°C, temperatura finală 49°C. Keeps Cold: temperatura de pornire 1°C, temperatura finală 13°C. 
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Reprezentare exclusivă pentru România: 
THERMOcafeTM - Nisen s.r.o. web: www.thermos.ro 
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