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NAUDOTOJO VADOVAS

Sveikiname įsigijus THERMOS termosą! Mums rūpi Jūsų patogumas, todėl ek kurdami prietaiso dizainą, ek jį
gamindami laikėmės griežtų kokybės standartų. Tikimės, kad liksite patenkin  produkto pa kimumu. Tinkamai
prižiūrint  prietaisą,  jis  Jums  tarnaus  daugybę  metų.  A džiai  perskaitykite  žemiau  pateiktus  naudojimo
nurodymus, kad maksimaliai išnaudotumėte šio THERMOS termoso funkcines galimybes.

Naudojimas ir priežiūra

 Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą ir kaskart baigę jį naudo , gerai perplaukite termosą muiluotu
vandeniu. Rekomenduojama termosą plau  rankomis, tačiau galima plau  ir viršu niame indaplovės
skyrelyje.

 Maistas neturėtų bū  paliktas termose ilgiau nei 24 valandas. Po kiekvieno naudojimo termosas ir
visos jo dalys turi bū  perplautos. Prieš padėdami prietaisą laikymui, jį pilnai išdžiovinkite.

 NENAUDOKITE ėdžių valiklių ar kietų šepečių prietaisui valy , nes galite pakenk  prietaiso paviršiui.

 NENAUDOKITE baliklių ar valiklių, į kurių sudė  įeina chloras, prietaisui valy .

 Termose  laikomo  turinio  likučiai  gali  įstrig  tarp  termoso  dalių,  tarpinių  ir  kt.  Todėl
rekomenduojama plau  rankomis, kad galėtumėte viską kruopščiai išvaly .

 Kad būtų geriau išlaikoma gėrimų temperatūra, prieš pat prietaiso naudojimą šiek ek jį pašildykite
arba atvėsinkite. Įpilkite karšto/šalto vandens iš čiaupo, uždenkite dangteliu ir palikite 5-10 minučių
pastovė ,  tada  ištuš nkite.  Nepamirškite  uždeng  prietaiso  dangteliu,  nes  taip  geriau  išlaikoma
šiluma. Niekada tam nenaudokite mikrobangų krosnelės, orkaitės ar kitų šilumos šal nių.

Surinkimas ir naudojimas:
1. Nuimkite  dangtelį  (A),  pasukdami  prieš

laikrodžio rodyklę.
2. Numkite tarpinę (B) nuo dangtelio apačios.
3. Nuplaukite  visas  dalis  atskirai,  tuomet  vėl

surinkite  jas atgal.  Įsi kinkite,  kad tarpinė (B)
yra  gerai  įstatyta,  kad  termosas  būtų
nepralaidus.

4. Pripildykite  termoso  talpą  (C)  maistu.
Neperpildykite,  palikite  šiek  ek  vietos
dangteliui (A), kad maistas neišbėgtų.

5. Užsukite dangtelį pagal laikrodžio rodyklę.
Dangtelis su kamščiu (jeigu yra):

1. Nuimkite  dangtelį  (D),  pasukdami  prieš
laikrodžio rodyklę.

2. Išimkite  sulankstomą  šaukštelį  (F)  (jeigu  yra),
patraukdami jį.

3. A darykite  termoso  talpą  (G),  pasukdami  termoso  kamš  (E)  prieš
laikrodžio rodyklę.
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4. Nuimkite tarpinę (H) nuo kamščio (E) apačios.
5. Nuplaukite visas dalis  atskirai,  tuomet vėl surinkite jas atgal. Įsi kinkite, kad tarpinė (H) yra gerai

įstatyta, kad termosas būtų nepralaidus.
6. Pripildykite termoso talpą (G) maistu. Neperpildykite, palikite šiek ek vietos kamščiui (E) užsuk ,

kad maistas neišbėgtų.
7. Užsukite kamš  (E) ir dangtelį (D) pagal laikrodžio rodyklę.
8. Sulankstomas  šaukštelis  (F)  (jeigu  yra)  įsideda  į  kamščio  (E)  viršų,  kai  jis  pilnai  sulankstytas  ir

išlygintas.

Dėmesio!
 Nešildykite termoso mikrobangų krosnelėje, ant viryklės ar jokio po orkaitėje.
 Nerekomenduojama naudo  vaikams. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, ypač kai termose

yra karšto maisto, kuris gali nudegin  ar nupliky .
 Visuomet pa krinkite iš termoso išimto maisto temperatūrą, prieš jį vartodami.
 Neperpildykite termoso talpos maistu (ar skysčiu). Palikite vietos dangteliui ar kamščiui (jeigu yra),

kad maistas neišbėgtų. Karštas turinys gali nudegin  ar nupliky , jei termosas bus perpildytas.
 Periodiškai pa krinkite ir įsi kinkite, kad tarpinė ir kamš s (jeigu yra) yra reikiamose vietose, kad

termosas išliktų sandarus. Jeigu tarpinės nėra, ji sugadinta ar ne taip įstatyta, termoso turinys gali
išbėg  pro dangtelį, o karštas turinys gali nudegin  ar nupliky .

 Maistas neturėtų bū  paliktas termose ilgiau nei 24 valandas. Tačiau įvairus maistas sugenda per
skir ngą  laiko  tarpą.  Pavyzdžiui,  pieno  produktai  ir  pomidorai  pradeda  ges  greičiau.  Atsargiai
vartokite greičiau gendančius produktus.

 Jei maistas termose buvo paliktas ilgiau nei 24 valandas arba jūs įtariate, kad jis gali bū  sugedęs,
atsargiai a darykite termoso talpą. Produktų gedimas gali sukel  termoso viduje spaudimą, kuris
gali su jėga išspjau  maistą ir (arba) kamš . Esant tokiam atvejui, prieš bandydami a dary  termoso
talpą, įsi kinkite, kad termosas viršumi yra nusuktas nuo žmonių, kad išvengtumėte sužeidimų.

 Termosui a dary  nenaudokite jokių įrankių.
 Jeigu negalite a dary  termoso rankomis, nebandykite jo a darinė  kitu būdu ir išmeskite termosą.
 Nepilkite  į  termosą gazuotų gėrimų ar  sauso ledo.  Tai  gali  sukel  dangtelio/kamščio  ir  termoso

turinio išspjovimą su jėga arba pratekėjimą.

Gamintojo garan ja 

Gamintojo garan ja suteikiama dėl naudojamų medžiagų ir gamybos defektų įvykusiems gedimams. Garan nis

laikotarpis  skaičiuojamas  nuo  pirkimo  dienos.  Garan ja  nedengia  atvejų,  kai  prietaisas  nusidėvi  jį  įprastai

naudojant,  kai  prietaisas  naudojamas  ne nkamai  ir  nesilaikant  prietaiso  priežiūros  ir  naudojimo  taisyklių.

Garan ja negalioja ir tais atvejais, kai prietaisą taiso ki  nei gamintojo įgalio  asmenys.

Nuneškite sugedusį prietaisą į gamintojo įgaliotą techninio aptarnavimo centrą. Nepamirškite pirkimo čekio su

nurodyta pirkimo data ir garan nio lapelio.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl 162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
www.krinona.lt


