Termoska COLUMBUS a BOLERO

Termoska COLUMBUS a BOLERO

Obsah 1 litr

Obsah 1 litr

NÁVOD K POUŽITÍ
Termosku otevřete pootočením uzávěru proti směru hodinových
ručiček. Před použitím vypláchněte termosku vlažnou vodou. Naplňte
požadovaným nápojem a zašroubujte uzávěr. Stlačením tlačítka
v uzávěru a naklopením termosky dávkujeme požadované množství
nápoje. Povrch termosky čistěte vodou popř. tekutým čistícím
prostředkem. Poté opláchněte vlažnou vodou. Vnitřek vyplachujte
pouze vlažnou vodou. Neponořujte termosku celou do vody. Pro
zajištění dokonalé těsnosti vložky opatrně utáhněte při její výměně
středový šroub na spodní části plastového obalu.
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UPOZORNĚNÍ
Vyvarujte se prudkého kolísání teplot uvnitř termosky. Nedávejte
termosku na horkou podložku! Nedávejte do termosky kostky ledu ani
mléčné výrobky! Pozor na prudké otřesy.
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Přejeme Vám mnoho spokojenosti s Vaší termoskou.
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Výhradní dovozce: Leifheit CZ a.s., U Trati 216, 252 61 Dobrovíz, ČR
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ZÁRUČNÍ LIST
Záruční doba je 36 měsíců ode dne prodeje. Reklamaci vyřizuje
prodejna, ve které jste si termosku zakoupili a to ve stanovené záruční
lhůtě na základě potvrzeného záručního listu a přiloženého potvrzení o
zaplacení.
Záruka se poskytuje na funkčnost výrobku, nikoliv na
mechanické
poškození
způsobené
nevhodným
zacházením nebo špatnou kvalitou vody.
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Datum prodeje ………………………….. Razítko prodejny………………………….
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