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Termonádoba (foodMug) značky alfi

termonádoba na jídlo
100% těsnící
bez vnitřního nátěru
bez toxinů
z nerezové oceli
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Právě jste si koupili termonádobu na jídlo značky alfi. Rádi bychom Vám poděkovali za Vaši důvěru a poskytli Vám
důležité pokyny k jejímu používání a údržbě. Garantujeme Vám, že dodržování těchto pokynů Vám zajistí, že
termonádoba Vám bude sloužit dlouhou dobu.
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Použití
Před prvním plněním termosky, vymyjte termosku teplou vodou a jemným tekutým prostředkem a poté ji nechte
vyschnout. Pro předehřátí nikdy nepoužívejte mikrovlnou ani běžnou troubu, vařič nebo varnou desku.
Termonádobu je možné naplnit maximálně cca 2cm pod okraj.
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Isolační vlastnosti
Chcete-li optimalizovat izolační schopnost termonádoby, vypláchněte ji studenou vodou těsně před jejím
naplněním, chcete-li její obsah udržet v chladu. Pro udržení teplého obsahu, vypláchněte termonádobu horkou
vodou těsně před jejím plněním.
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Čištění a údržba
Termonádobu umývejte teplou vodou s trochou přípravku na mytí nádobí. Měkká pěnová hlavice kartáče značky
alfi usnadňuje čištění vnitřku láhve. Případné odolné nečistoty je možné odstranit čistícími tabletami značky alfi. Po
umytí důkladně vypláchněte čistou vodou a nechte úplně vyschnout. Vnější stranu termonádoby otřete mokrým
hadříkem a poté vytřete suchým hadříkem. Nepoužívejte kovové kartáče nebo houbičky a kartáče z tvrdého plastu
ani žádné hrubé čisticí prostředky. Termonádoba není určená k mytí v myčce na nádobí!
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Bezpečnostní pokyny
- termonádobku nepoužívejte pro uchování teplého mléka nebo potravin pro malé děti (nebezpečí množení
bakterií)
- nenechávejte termonádobu na dosah dětem bez dozoru
- termonádoby značky alfi jsou určené pouze pro potraviny
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Záruka kvality
Termonádoby značky alfi odpovídají platné evropské normě DIN EN 12546. Na zboží poskytujeme dvouletou záruku
ode dne zakoupení. Na izolační vlastnosti termonádoby poskytuje výrobce pětiletou záruku.
Systém kontroly kvality alfi je certifikován v souladu s normou ISO 9001.
Prosím uschovejte si doklad o koupi zboží, neboť musí být připojen ke zboží v případě reklamace.
Záruka se nevztahuje na případy poškození zboží způsobené nesprávným zacházením. Obdobně se naše záruky
neuplatní, pokud chyby nebo vady byly způsobeny opravami nebo úpravami zboží prováděnými neoprávněnými
třetími osobami.

Záruka kvality
Termonádoby značky alfi odpovídají platné evropské normě DIN EN 12546. Na zboží poskytujeme dvouletou záruku
ode dne zakoupení. Na izolační vlastnosti termonádoby poskytuje výrobce pětiletou záruku.
Systém kontroly kvality alfi je certifikován v souladu s normou ISO 9001.
Prosím uschovejte si doklad o koupi zboží, neboť musí být připojen ke zboží v případě reklamace.
Záruka se nevztahuje na případy poškození zboží způsobené nesprávným zacházením. Obdobně se naše záruky
neuplatní, pokud chyby nebo vady byly způsobeny opravami nebo úpravami zboží prováděnými neoprávněnými
třetími osobami.

Výhradní dovozce / distributor: TERLA s.r.o., Na Rovnosti 2267/11, Praha 3, PSČ:13000, IČ: 24261009
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