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Sport 
Cod: 32001x, 32002x, 32003x, 32004x 

Sticlă pentru hidratare rapidă cu un 

contor 

Vă mulțumim că ați cumpărat produsul Thermos®. Citiți acest manual înainte de utilizare. 
După citirea manualului păstrați-l pentru folosirea ulterioară. 
Instrucțiuni de utilizare 
1) Deschiderea închizătorului 

Slăbiți închizătorul în sens invers acelor de ceasornic. 
2) Umplerea sticlei 
Naplňte nápoj až do výšky cca 0,5 cm sub partea superioară a corpului sticlei. În cazul 
umplerii exagerate, băutura se poate vărsa în timpul strângerii închizătorului. 
3) Închiderea închizătorului 
Strângeți închizătorul rotindu-l în sensul acelor de ceasornic. 
4) Băutul băuturii 
În poziție verticală deblocați încuietoarea. Apăsați butonul și capacul se deschide singur. 
(dacă încuietoarea este închisă capacul nu se deschide). Apropiați buza de jos de duză și 
înclinați termosul. 
5) Închiderea capacului 
Închideți capacul – închiderea corectă este însoțită de clicuri audibile. Închideți încuietoarea. 
Sticla este este impermeabilă numai cu capac închis. 
Întreținerea 
 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, 
 Toate piesele sunt fabricate pentru a fi spălate într-o mașină de spălat vase (max 65 ° C) 

- cu toate acestea, se recomandă curățarea manuală pentru obținerea unui rezultat cât 
mai bun. 

 Spălați sticla cu închizătorul detașat și capacul deschis. De asemenea, recomandăm să 
scoateți sigiliul închizătorului și sigiliul capacului în timpul fiecărei spălări. 

Instrucțiuni de siguranță 
 nu este potrivit pentru băuturi carbogazoase, ceai vrac și băuturi cu pulpă, 
 nu este potrivit pentru băuturi calde, 
 nu folosiți obiecte ascuțite,nu sterilizați prin fierbere, 
 nu-l puneți pe suprafețe fierbinți, nu-l puneți în cuptorul cu microunde, 
 nu utilizați diluant, benzină, burete din inox, pudră de curățat,  
 nu este indicat copiilor sub trei ani, 

 Utilizați doar pentru băuturi reci. 

Specificații 
Volum:  
Dimensiuni: 
 

710/710/710/710 ml 
înălțimea – 25,5/22,5/23,5/25 cm 
diametru –8/9/7,5/7,6 cm 

Greutatea: 
Izolare: 

185/300/170/185 g 
fără izolare termică 
 

Contact: 
Reprezentare exclusivă pentru România: 
THERMOS® - Nisen s.r.o. web: www.thermos.ro 
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