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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

          
          
         
 
 

Nr produktu  000710076      

Termos Isosteel VA-9600B, Kolor: Stali 

szlachetnej (polerowanej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazek 1 

 



                                                                                                                               

Strona 2 z 3 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 

Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 
www.conrad.pl 

www.conrad.pl 

Cechy 

- Nietłukący się i wytrzymały 

- Nowoczesny Design  

- Higieniczny i łatwy do czyszczenia 

- Nadaje się do soków owocowych  

W zależności od modelu (patrz szczegóły na opakowaniu) 

- Wyjątkowo długa wydajność cieplna z dwuścienną warstwą próżniową. 

Manierki, garnki i pojemniki są wykonane ze stali nierdzewnej 18/8 

- System przycisku Quickstop umożliwia użytek za pomocą jednej ręki  

- Szybkie automatyczne zamykanie systemu Quickstop zapobiega wyciekom podczas picia.  

- Dla kubków ze stali nierdzewnej 18/8 – zachowana jest izolacja z pianki dla zachowania lepszej 

wydajności termicznej 

- Izolacja z pianki  

Czyszczenie 

- Oczyść pojemnik dokładnie przed pierwszym użyciem, lub w przypadku nie używania przez dłuższy 

czas. 

- Czyść za każdym razem po użyciu przy użyciu wody z mydłem. Wypłukuj dokładnie po czyszczeniu i 

obróć do góry nogami w celu wyschnięcia. 

- Nie należy umieszczać w zmywarce w celu czyszczenia (z wyjątkiem produktów: VA-9330K, VA-

9333K, VA-9334K, VA-9344K, VA-9345K, VA-9346K – garnki próżniowe są odporne na zmywarkę). 

- Naczynia z korkiem Quickstop można rozłożyć na części w celu czyszczenia (w zależności od modelu) 

- Nie używaj wrzącej wody lub pary wodnej w celu dezynfekcji.  

- Aby doprowadzić do wyparowania resztek wilgoci i uniknąć nieprzyjemnych zapachów – zawsze 

przechowuj pojemniki, kubki i inne naczynia otwarte.  

Środki ostrożności 

- Gorące płyny mogą powodować oparzenia 

- Jednościenne pojemniki, lub pojemniki bez izolacji próżniowej, nagrzewają się podczas napełniania 

gorącymi płynami. Może doprowadzić to do zagrożenia poparzeniem. 

- Zawsze należy przestrzegać maksymalnego poziomu wypełnienia – nie przekraczać maksymalnego 

poziomu wypełnienia. 

- Nie używać do długotrwałego przechowywania szybko psujących się produktów spożywczych. 

- Nie używać do podgrzewania mleka lub jedzenia dla niemowląt. 

- Nie wolno wypełniać zamykanych pojemników napojami gazowanymi lub kostkami lodu ze względu 

na ryzyko nadmiernego ciśnienia. 

- Izolowane pojemniki na żywność nie nadają się do przechowywania zupy lub innych potraw z 

bardzo płynną konsystencją. W przypadku transportu przechowywać w pozycji pionowej aby uniknąć 

ryzyka wycieku lub poparzenia. 

- Przed jadą samochodem należy wyjąć kubek samochodowy z uchwytu i przechowywać go 

bezpiecznie w belu uniknięcia obrażeń w razie wypadku.  

- Kolorowe powlekane termosy mogą ulec zarysowaniu w miejscu metalowych uchwytów, ale nie 

wpłynie to na ich wydajność cieplną. 



                                                                                                                               

Strona 3 z 3 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 

Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 
www.conrad.pl 

www.conrad.pl 

Zalecenia użycia dla pojemników ze stali nierdzewnej z izolacją próżniową 

(zobacz szczegóły na opakowaniu) 

Dla uzyskania najlepszych rezultatów przeczytaj poniższe instrukcje. 

Ciepłe napoje: Przed użyciem napełni naczynie za pomocą ciepłej wody, zamknij i odstaw na 5 minut. 

Następnie opróżnij naczynie i napełnij go gorącym napojem. 

Zimne napoje: Przed użyciem napełni naczynie za pomocą zimnej wody, zamknij i odstaw na 5 minut. 

Następnie opróżnij naczynie i napełnij go zimnym napojem. 

Gwarancja 

Produkt marki ISOSTEEL są objęte gwarancją objętą wady materiałów i użycia w normalnych 

warunkach użytkowania przez okres 5 lat od daty zakupu (należy zachować dowód zakupu). 

Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad wynikających z niewłaściwego użycia, części które ulegają 

zużyciu w normalnych warunkach nie są objęte gwarancją.  

Wszystkie oryginalne produkty marki ISOSTEEL musza mieć pieczątkę ISOSTELL na spodzie.  

 

 

 

 


