FORGE DIVIDE
Cestovný termohrnček
NEPRETEČIE
IZOLUJE
ĽAHKO SA ČISTÍ
1) ZÁMOK UZÁVERU PRE ĽAHKÉ A ČASTÉ POUŽITIE
2) OVLÁDANIE UZÁVERU JEDNOU RUKOU VĎAKA RAMIENKU UZÁVERU
3) TESNENIE UZÁVERU
500 ml
UPOZORNENIE: HRNČEK OTVÁRAJTE VŽDY MIMO PRIAMEMU DOSAHU TVÁRE!

FORGE DIVIDE
NÁVOD NA POUŽITIE
(odporúčame návod uschovať pre prípadné ďalšie použitie)
UPOZORNENIE: HRNČEK OTVÁRAJTE VŽDY MIMO PRIAMEMU DOSAHU TVÁRE!
Ďakujeme vám za nákup termohrnčeka CamelBak Forge alebo Forge Divide. Prečítajte si, prosím,
nasledujúce jednoduché inštrukcie na jeho správne používanie. Pre viac informácií navštívte webovú
stránku www.camelbak.com/forge.
SÚČASTI TERMOHRNČEKU FORGE
1) multifunkčné viečko
2) uzáver
3) telo (nádoba)
A) poistka uzáveru
B) náustok
C) ramienko uzáveru
Zámok uzáveru je navrhnutý pre časté použitie (pre pitie i na chladenie nápoja). Pri jemnom
zatlačení skĺzne uzáver dozadu a otvorí sa náustok. Ak chcete ponechať uzáver otvorený, stlačte
uzáver smerom od náustku a stlačte poistku uzáveru. Zatvorenie uzáveru vykonáte stlačením a
uvoľnením uzáveru.
AKO HRNČEK FUNGUJE
Hlavica aj celá fľaša sú navrhnuté tak, aby nedochádzalo k akémukoľvek úniku tekutiny. Pre lepšiu
tepelnú účinnosť odporúčame pred naplnením nápojom hrnček predhriať horúcou vodou.
1. Zatlačte na uzáver, otvorí sa náustok. Piť môžete, ak držíte uzáver v otvorenej polohe, ak uvoľníte
tlak na uzáver, náustok sa ihneď zavrie.
2. Ak potrebujete nápoj ochladiť alebo ak chcete piť dlho, stlačte uzáver smerom od náustku a stlačte
poistku uzáveru. Zatvorenie uzáveru vykonáte stlačením a uvoľnením uzáveru.
3. Uzáver otvárajte iba vtedy, ak je hrnček vo vzpriamenej polohe a mimo dosahu tváre.

ÚDRŽBA A ČISTENIE
- viečko je možné umývať v umývačke riadu
- telo je možné umývať iba ručne
TIPY PRO ČISTENIE
Odskrutkované viečko lepšie vyčistíte, ak uvoľníte ramienko uzáveru. Zatlačte na uzáver, ramienko
vyskočí, prepláchnite a nechajte vyschnúť. Ramienko späť zatlačte dvoma prstami. Bezpečnostný
zámok nedovolí, aby k uvoľneniu ramienka došlo, keď je viečko naskrutkované na tele hrnčeka.
Na umytie tela hrnčeka použite teplú vodu a jemný umývací prostriedok, nechajte asi 5 minút odstáť,
vypláchnite a vysušte. Prípadné vnútorné škvrny odstráňte použitím jedlej sódy a teplej vody (2
lyžičky sódy zmiešajte s vodou, naneste na povrch, nechajte pôsobiť asi 1 hodinu. V prípade
odolnejších škvŕn nechajte pôsobiť cez noc. Vypláchnite a osušte.
UPOZORNENIA
- pri pití horúcich nápojov a manipulácii s nimi buďte veľmi opatrní
- do termohrnčeka možno liať nápoje horúce, nie však vriace
- viečko hrnčeka musí byť pevne naskrutkované na tele hrnčeka, aby nedošlo k úniku tekutiny
- udržujte mimo dosahu detí, ak je hrnček naplnený horúcim nápojom
- nikdy nedávajte do mikrovlnnej rúry ani do mrazničky
- neplňte hrnček sýtenými nápojmi, aby nedošlo k vzniku nežiaduceho tlaku vnútri hrnčeka a
následnému úniku tekutiny.
Dodávateľ pre SR: PROGRESS CYCLE, a.s. Palouky 1371, 253 01 Hostivice, tel.: 241 771 181;
www.progresscycle.sk

