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Sport 

Kód: 32001x, 32002x, 32003x, 32004x 
láhev pro sportovce 

Děkujeme Vám za zakoupení produktu Thermos®. Před použitím si prosím přečtěte tento návod. 

Po přečtení si jej prosím uchovejte pro budoucí referenci. 

Návod k použití 

1) Otevření uzávěru 

Povolte uzávěr proti směru hodinových ručiček.  

2) Naplnění láhve  

Naplňte nápoj až do výšky cca 0,5 cm pod vrchní okraj těla láhve. Při přeplnění může dojít k vylití 

nápoje během utahování uzávěru.  

3) Uzavření uzávěru 

Utáhněte uzávěr ve směru hodinových ručiček.  

4) Pití nápoje 

Ve svislé poloze odjistěte zámek. Zmáčkněte tlačítko a víčko se samo otevře (pokud je zámek 

uzavřen nedojde k otevření víčka). Přiložte spodní ret na pítko a nakloňte láhev. 

5) Uzavření víčka 

Uzavřete víčko - správné uzavření je doprovázeno slyšitelným cvaknutím. Uzavřete zámek.. Láhev je 

vodotěsná pouze s uzavřeným víčkem.  
Údržba 

 Před prvním použití a po každém použití vždy láhev vymyjte vlažnou vodou a nechte 
důkladně vyschnout. Skladujte s otevřeným uzávěrem. 

 K čištění můžete použít neutrální neabrazivní mycí prostředek. 
 Všechny díly jsou navrženy pro mytí v myčce (max. 65°C) – nicméně pro nejlepší výsledek se 

doporučuje ruční mytí. 
 Láhev myjte se sundaným uzávěrem a otevřeným víčkem. Doporučujeme při každém čištění 

také sundat těsnění uzávěru a těsnění víčka.  
Bezpečnostní pokyny 

 Není vhodné pro bublinkové nápoje, sypaný čaj a dřeň, 
 není určeno pro horké nápoje, 
 nepoužívat ostré předměty, nesterilizovat převařením, 
 nedávejte na rozpálené předměty, nedávejte do mikrovlnné trouby, 
 nepoužívejte ředidlo, benzín, drátěnku, čistící prášek, 
 není určeno pro děti do tří let. 

 Používejte pouze pro studené nápoje. 

Specifikace 

Objem:  
Rozměry:  
 

710 / 710 / 710 / 710 ml 
výška – 25,5 / 22,5 / 23,5 / 25 cm 
průměr – 8 / 9 / 7,5 / 7,6 cm 

Hmotnost: 
Izolace: 
 

185 / 300 / 170 / 185 g 
bez tepelné izolace 
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Výhradní zastoupení pro ČR: 
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