TERMOSAS STANLEY
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Bendrieji nurodymai:
→ prieš naudojant gaminį pirmą kartą, visas dalis išplaukite šiltu muilinu vandeniu.
→ neperpildykite termoso karštais gėrimais. Palikite tiek nepripildytos vietos, kad
būtų galima užsukti dangtelį – priešingu atveju galite apsiplikyti.
→ pripildę termosą patikrinkite, ar teisingai ir iki galo užsukote dangtelį.
→ nepilkite į termosą gazuotų, rūgstančių gėrimų ar maisto produktų.
→ nelaikykite termose pieno produktų ar kūdikių maisto.
→ pripildytą karštais gėrimais termosą saugokite nuo vaikų.
→ naudojantis termosu šiek tiek skysčio gali pridžiūti prie dangtelio – apnašas
pašalinsite gerai užsukę termosą ir jį pakratę.
→ nedėkite termoso į mikrobangų krosnelę!
Siekiant optimalaus rezultato prieš pilant gėrimus patartina termosą atšildyti arba
atšaldyti:
1. Pripilkite verdančio arba šalto vandens.
2. Palikite 5 minutėms.
3. Išpilkite vandenį ir pripildykite termosą atitinkamos temperatūros gėrimu.
Valymas ir priežiūra
Termosą plaukite šiltu vandeniu su švelnia indų plovimo priemone. Įpilkite
priemonės, šilto vandens ir palikite penkioms minutėms. Po to išpilkite vandenį ir
išskalaukite termosą. Plaudami naudokite minkštą, sudrėkintą šluostę ar kempinę,
išplovę termosą nusausinkite. Jeigu po kurio laiko termoso vidus paruduoja, dėmes
pašalinsite dviejų šaukštelių valgomosios sodos ir šilto vandens tirpalu. Pripildykite
šiuo tirpalu termosą ir atvirą palikite valandai, po to išskalaukite. Sunkiai
pašalinamas dėmes mirkykite per naktį (termoso dangtelį užsukite taip, kad į
termosą patektų oro).
Valymui nenaudokite jokių baliklių ar valymo priemonių, kurių sudėtyje yra chloro.
Garantija ir jos sąlygos. Garantija galioja tik tuo atveju, jeigu defektas, išryškėjęs
besinaudojant gaminiu, yra sąlygotas gamybos procese padarytų klaidų arba dėl
panaudotų nekokybiškų medžiagų. Turėdami nusiskundimų, kreipkitės į pardavėją.
Šilumos efektyvumo matavimai: karščio išlaikymui patikrinti buvo matuojama, per
kiek laiko termoso turinio temperatūra pasikeis nuo 95°C iki 60°C. Šalčio išlaikymui
patikrinti buvo matuojamas termoso turinio temperatūros pokytis nuo 1,67°C iki
10°C. Bandymų metu aplinkos temperatūrai buvo apie 23°C.
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