WMF termo izolačná kanvica Impulse
Bez ohľadu na to, či ste doma alebo v kancelárii - šálka horúceho čaju alebo kávy zlepšuje vašu koncentráciu
a dáva vám novú inšpiráciu. Termo izolačné kanvice Impulse sú jasným dôkazom štýlového dizajnu a ohromí
tým, ako dobre udržia teplotu vášho nápoja. Po 12-tich hodinách má váš čaj alebo káva stále priaznivú
teplotu 70°C.
Vlastnosti
ThermaPro: vynikajúce termo izolačné vlastnosti až 24 hodín.
Dvojitý efekt: tepelná vložka z tvrdého skla s dvojitou stenou. Vákuum medzi sklenenými vložkami znižuje
stratu tepla. Izolačné sklo sa zrkadlí vo vákuu, odráža sa žiarenia a vďaka tomu sa zvyšuje izolácie.
Plášť vyrobený z Cromargan® nehrdzavejúcej ocele 18/10 alebo vysoko kvalitného plastu.
S automatickým alebo skrutkovým uzatváraním.
Ľahko sa čistia a sú odolné, ak dodržíte nasledujúce pokyny.
Pred prvým použitím tohto produktu si prosím dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny na použitie a
starostlivosť.
Pokyny na použitie
Pred prvým použitím opláchnite kanvicu vlažnou vodou a nechajte ju dôkladne vyschnúť.
Skontrolujte, či je dno pevne utiahnuté. Ak sa uvoľnilo, otáčajte skrutkou v smere hodinových ručičiek za
pomoci veľkej mince, pokiaľ nebude pevne utiahnuté. To zaistí, že plášť a tepelná vložka zostanú tesné.
K optimalizácii výsledkov izolácie a zabránenie rozbitie skla, opláchnite pred použitím horúcou alebo
studenou vodou.
Nikdy nepredhrievajte kanvicu v mikrovlnnej rúre, rúre alebo na varnej doske.
Naplňte kanvicu nie viac ako asi 2 cm pod odlievaciu zátku, nikdy ju nenaplňujte úplne.
Termo kanvica s automatickým uzatváraním:
Pre vylievanie z kanvice, stlačte tlačidlo z nehrdzavejúcej ocele smerom dole a pre utesnenie stlačte toto
tlačidlo znova. Vylievanie bez kvapkania je možné len vtedy, ak je značenie veka vo výške rukoväte; veko
pevne otočte a zatvorte. Ak chcete veko uvoľniť, otočte ním proti smeru hodinových ručičiek a potiahnite
smerom nahor.
Termo kanvica so skrutkovým uzatváraním:
Pre naliatí otočte vekom o pol otáčky proti smeru hodinových ručičiek, až je značka zarovnaná s hubicou. To
je jediný spôsob, ako zabezpečiť odlievanie bez kvapkania.
Pokyny na čistenie a starostlivosť
Opláchnite vnútornú stranu tepelnej vložky teplou vodou s trochou čistiaceho prostriedku.
Na zabezpečenie starostlivého prepláchnutia odporúčame použiť umývaciu kefu WMF s mäkkou hubkou.
Nepoužívajte žiadne čistiace kefy vyrobené z kovu alebo tvrdého plastu a nikdy kanvicu neoplachujte
čistiacimi prostriedkami pre drhnutie, roztokmi alebo bieliacimi prostriedkami.
Po vyčistení opláchnite kanvicu čistou, teplou vodou a nechajte uschnúť.
Vonkajšiu stranu kanvice umyte mäkkou vlhkou handričkou a utrite do sucha.
Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky, drôtenky a podobné predmety.
Nenamáčajte izolačnú kanvicu do drezu.
Kanvice nie sú vhodné pre umývanie v umývačke riadu.
Po zaschnutí by sa mala kanvica skladovať s demontovaným viečkom, aby sa zabránilo vývoju baktérií a
pachov.
Pokyny pre bezpečné používanie
Termo kanvice sú určené na použitie pri stole. Uistite sa, že kanvice premiestňujete alebo skladujete vo
zvislej polohe.

Termo kanvice nepoužívajte k prenosu alebo skladovanie kociek ľadu. Kocky ľadu môžu poškodiť izolačné
obloženie.
Termo kanvice nepoužívajte na nápoje sýtené oxidom uhličitým.
Termo kanvice nepoužívajte na udržiavanie teplých mliečnych produktov alebo detské výživy, hrozí riziko
vzniku baktérií.
Izolačné obloženie zo skla môže byť poškodené teplotnými šokmi, nárazy alebo pády. Pravidelne
kontrolujte, či nemá kanvice praskliny.
Nikdy nepite priamo z kanvice, pretože vo vnútri môžu byť kúsky skla.
Dbajte na to, aby bola kanvica mimo dosahu detí.
Termo kanvice sú určené len na použitie pre jedlo a pitie.
Náhradné diely
• Sklenená vložka na kávu, vrátane tesniaceho krúžku
60 9067 9991
• Sklenená vložka na čaj, vrátane tesniaceho krúžku
60 9066 9991
• Náhradný tesniaci krúžok pre veko (kanvica na čaj a kávu)
60 9067 9992
Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na www.wmf.cz/kontakt alebo na čísle
731 010 111.
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