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Traditional 

Cod: 19452x, 19453x 

Sticlă cu izolare vacuum 

Vă mulțumim că ați cumpărat produsul Thermos®. Citiți acest manual înainte de utilizare. 

Instrucțiuni de utilizace 

 Înainte de fiecare utilizare verificați dacă înserția de sticlă nu este deteriorată. 
 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. 
 Umplerea termosului: Umpleți cu băutură pănă la o înălțime de aproximativ 1cm sub marginea 

superioară a inserției de sticlă. 
 Băutul băuturii: Slăbiți închizătorul în sens opus al acelor de ceasornic cu o jumătate pănă la o 

rotație în așa fel, ca săgeata închizătorului să arate în jos (în sensul turnării). 
 Spațiu de depozitare din închizător îl putem folosi pentru depozitarea pe termen scurt a pungilor de 

ceai ambalate. 

Întreținere 

 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. 

 Stratul exterior îl curățăm cu o cărpă umedă.  
 Verificați perioadic fundul termosului dacă nu a fost uzat prin utilizare. Dacă da, rotiți ușor în 

sensul acelor de ceasornic. 

Măsuri de siguranță: 

Termosurile de sticlă cu izolare vacuum conțin o inserție de sticlă. Fapt pentru care este necesară o 
manipulare atentă. Lovituri, căderi la pământ sau răsturnarea termosului poate deteriora inserția 
din sticlă. Ruperea inserției de sticlă poate fi însoțită de pulverizarea fluidului din termos și împrăștiere. 
Termosul poate provoca arsuri sau tăieturi pe față, pe mâini sau pe ochi.  

 Nu introduceți degetele, gheață, soluții de curățare (perii etc.), sau alte obiecte în inserția de sticlă. 
Orice, în afară de lichid poate cauza deteriorarea inserției de sticlă - folosiți doar pentru băuturi,  

 Nu utilizați termosul dacă inserția de sticlă se deteriorează și băutura se află între pereții 
termosului sau dacă termosul își pierde din proprietățile de izolare, 

 nu este indicat pentru băuturi carbogazoase, ceai vrac și băuturile care se strică repede prea mult 
timp în termos, cum ar fi laptele, băuturi cu pulpă, 

 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,  
 nu utilizați înălbitor, nu sterilizați prin fierbere, 
 nu beți direct din temos - în cazul deteriorării inserției izolatoare din sticlă, băutura poate conține 

cioburi, 
 în timpul umplerii, păstrați o distanță sigură între fața dvs. și gâtul termosului - în caz de 

deteriorare a termosului, cioburile pot să se verse în exterior, 
 nu este indicat pentru mașină de spălat vase, nu este indicat copilor. 

Specificații:  
  

Volum: 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,8 l 
 

Keeps hot: 6 / 6 /8 / 12 h* 

Keeps cold: 12 / 12/ 18 / 24 h* 
* Performanța izolației este dată în ore. 
 

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