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Traditional 
Kód: 19452x, 19453x 

Skleněná vakuově izolovaná láhev 

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

Návod k použití 

 Před každým použitím zkontrolujte nepoškozenost skleněné vložky. 

 Před použitím předehřejte či vychlaďte termosku na pokojovou teplotu – zamezíte tak náhlým tepelným 

změnám. 

 Naplnění termosky: Naplňte nápoj až do výšky cca 1 cm pod vrchní okraj skleněné vložky.  

 Pití nápoje: Povolte uzávěr proti směru hodinových ručiček o půl až jednu otáčku tak, aby šipka na uzávěru 

ukazovala dolů (ve směru nalévání).  

 Úložný prostor v uzávěru můžete použít na krátkodobé ukládání sáčků s baleným čajem. 

Údržba 

 Před prvním použití a po každém použití vždy termosku vymyjte čistou vlažnou vodou a nechte důkladně 

vyschnout. Skladujte s otevřeným uzávěrem. 

 Vnější povrch termosky čistíme vlhkým hadříkem. 

 Pravidelně kontrolujte dno termosky, zda se používáním nepovolilo. Pokud ano, jemně jej dotáhněte ve 

směru hodinových ručiček. 

Bezpečnostní zásady:  

Skleněné vakuově izolované termosky obsahují skleněnou vložku. S termoskou je proto nezbytné zacházet šetrně. 

Nárazy, pády na zem či převržení termosky může poškodit skleněnou vložku. Rozbití skleněné vložky 

může být doprovázeno vystříknutím tekutiny z termosky a rozlétnutím střepů. Termoska může tak způsobit 

popáleniny či řezné rány na obličeji, rukách či očích.  

 Nevsunujte prsty, led, čistící pomůcky (kartáč atd.), či jiné předměty do skleněné vložky. Vše kromě tekutiny 

může způsobit poškození skleněné vložky - používejte pouze pro nápoje, 
 nepoužívejte termosku pokud dojde k poškození skleněné vložky a nápoj se dostane mezi stěny termosky či 

pokud termoska ztratí své izolační vlastnosti, 
 není vhodné pro bublinkové nápoje, sypaný čaj a rychle kazící se nápoje jako mléko, mléčné nápoje, dřeň, 
 nepoužívat ostré předměty, nenechávejte tělo termosky ve vodě, 
 nedávejte na rozpálené předměty, nedávejte do mikrovlnné trouby, 
 nepoužívejte ředidlo, benzín, drátěnku, čistící prášek, 
 nepoužívejte bělidlo, nesterilizovat převařením, 
 nepijte přímo z termosky - v případě poškození skleněné izolační vložky může nápoj obsahovat střepy, 
 během plnění dodržujte bezpečnou vzdálenost obličeje od hrdla termosky – v případě poškození 

termosky může dojít k rozlítnutí střepů, 
 není vhodné do myčky, není určeno pro děti. 

 

Specifikace:  
 

Objem: 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,8 l 
 

Keeps hot: 6 / 6 /8 / 12 h* 
Keeps cold: 12 / 12/ 18 / 24 h* 

*Izolační výkon je udáván v hodinách.  

Výhradní zastoupení pro ČR:  
THERMOS® - Nisen s.r.o. web: www.thermos-cz.cz 
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