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Gratulujeme ku kúpe Vašej novej alfi termofľaše. S poďakovaním za dôveru by sme Vám chceli zároveň podať niekoľko informácií o používaní a starostlivosti. Dodržiavaním našich rád Vám garantujeme dlhú životnosť Vašej alfi termofľaše. Termofľaša spája komfort fľaše s výhodami termosky. Korpus fľaše je vyrobený z ocele, z materiálu, ktorý je vysoko hygienický, odolný voči zápachu a chuťovo neutrálny. Oceľ je 100% odolná voči pôsobeniu ovocných kyselín, plynov             v sýtených nápojoch a vysoko odolná voči nárazom a pádom. Patentovaný uzáver s inteligentným systémom Air-Liquid-Streamsystem je vhodný na čistenie v umývačke riadu a zabezpečuje dokonalú tesnosť aj pri dlhodobom používaní. Izolačné vlastnostiTermofľaše dokážu vďaka technológii perfectherm udržať teplotu nápoja takmer rovnakú počas mnohých hodín. Telo fľaše je zkonštruované z dvojstennej nerezovej nádoby,           z priestoru medzi stenami je odsatý vzduch pre vytvorenie vákua. Takýto systém má dokonalé tepelno izolačné vlastnosti. Na zefektívnenie tepelno izolačných vlastností odporúčameodporúčame nádobu tesne pred použitím vypláchnuť studenou vodou v prípade, ak chceme udržať
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Izolačné vlastnosti
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Teplota náplne 8 °C, teplota okolia 20 °C
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Čas v hodinách
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Popis častí
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  Náustok
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Zaistenie
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Vrchný dieluzáveru fľaše
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Vrchnák
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Označenie "drink" (pitie)
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Označenie "clean" (čistenie)
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Spodný dieluzáveru fľaše
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Izolačná nádoba
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nízku teplotu chladného nápoja a horúcou vodou v prípade, ak chceme udržať vysokú teplotu teplého nápoja. PlnenieNa naplnenie odskrutkujte celý uzáver (obr.1). Fľašu naplnte maximálne po spodný okraj hrdla. Následne pevne naskrutkujte uzáver späť.POZOR: Nápoj si zachováva svoju teplotu po celé hodiny. Preto nevlievajte do fľaše vriace nápoje. Pred naplnením ich ochlaďte na bezpečnú teplotu tak, aby pri pití nemohlo dôjsť k popáleniu. PitieOtočte vrchnákom v smere proti pohybu hodinových ručičiek až po označenie “drink” (pitie - obr.2). Ventil sa automaticky otvorí. Vrchnák môžete v otvorenej polohe zaistiť (obr.3). Pite cez náustok (obr.4).  Pre uzatvorenie fľaše sklopte vrchnák späť a otáčajte ním v smere pohybu hodinových ručičiek, pokým sa vrchnák nezaistí (obr.5).
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Obr. 1
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Obr. 2
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Obr. 3
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Obr. 4

5fejfi
Textový rámeček
Obr. 6
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Obr. 5
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ČistenieKompletný uzáver odskrutkujte od izolačnej nádoby (obr.1). Čistenie uzáveruUzáver termofľaše je rozoberateľný, a preto sa dá jednoducho čistiť. Vrchnú časť uzáveru pootočte proti smeru pohybu hodinových ručičiek až po označenie “clean” (čistenie) a povytiahnite smerom nahor (obr.6). Rozložený uzáver može byť takto umývaný aj v umývačke riadu. Na zloženie uzáveru nasaďte vrchný diel na spodný diel v polohe, keď malá šípka na vrchnom diele smeruje na značku
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značku “clean” (čistenie) a točte ním v smere pohybu hodinových ručičiek, pokým vrchnák nie je zaistený. Čistenie izolačnej nádobyIzolačnú nádobu čistiť teplou vodou a malým množstvom umývacieho prostriedku na riad. Čistenie uľahčuje aj alfi čistiaca kefa s mäkkou penovou hlavicou. Silné znečistenia je možné odstrániť pomocou alfi čistiacich tabliet. Po vyčistení dôkladne opláchnuť vodou. Zvonku poutierajte izolačnú fľašu vlhkou utierkou. Nepoužívajte žiadne čistiace kefy z kovu alebo tvrdého plastu ani práškové čistiace prostriedky so zrniečkami. Fľašu nechajte po vyčistení dôkladne vyschnúť.
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PríslušenstvoPre termofľaše alfi je v ponuke nasledovné príslušenstvo:- popruch pre uchytenie fľaše na ruksak alebo školskú tašku- kryty uzáverov fliaš v rôznych farbách- čistiace tablety CleanTabs Bezpečnostné pokyny- alfi izolačné nádoby sú určené len na nápoje- izolačná fľaša sa nesmie využívať na mliek alebo detskú stravu (nebezpečenstvo vzniku baktérií)- na zohriatie nikdy nepoužívať mikrovlnnú, elektrickú alebo plynovú rúru alfi garancia kvalityalfi izolačné nádoby zodpovedajú platným európskym normám STN EN 12546. Poskytujeme záruku 2 roky na materál a spracovanie, ako aj záruku 5 rokov na izolačné vlastnosti. Prosím odložte si doklad o kúpe. V prípade reklamácie ho treba zaslať spolu s výrobkom. Neposkytujeme žiadnu záruku pri poškodeniach, ktoré vznikli neopatrným zaobchádzním. Taktiež sa záruka neuplatňuje v prípadoch, kedy závada poukazuje na opravy alebo zmeny neautorizovanou osobou.     Distribútor:                                               www.termoflase.sk        
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