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Termosy ze stali nierdzewnej marki BergHOFF

Termos przeznaczony jest do utrzymywania temperatury cieczy lub produktów żywnościowych w 
nim przechowywanych.
Użytkowanie i pielęgnacja

• Przed pierwszym użyciem termos należy umyć w ciepłej  wodzie  z  dodatkiem płynu do 
mycia naczyń.

• W celu osiągnięcia optymalnej skuteczności, przed umieszczeniem w termosie gorących lub 
zimnych napojów, należy zalać go wrzątkiem lub zimną wodą i pozostawić na kilka minut.

• Jeżeli  termos  nie  był  używany przez  dłuższy  czas,  należy  opłukać  go  ciepłą  wodą,  by 
pozbyć się resztek zapachu.

• Nie przepełniać termosu. Napełniając go, należy zostawić miejsce na korek.
• Po napełnieniu należy się upewnić, czy korek jest dobrze zakręcony.
• Dobrze  zakręcony  termos  turystyczny  należy  przewrócić  do  góry  nogami,  by 

skondensowana ciecz mogła spłynąć, a następnie nakryć kubkiem i zamknąć.
• Termosy dzbanki nie są przeznaczone do przewożenia i gdy przechylimy je na bok, może 

dojść do wylania się zawartości.
• Po zakończeniu korzystania z termosu należy umyć go w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu 

do  naczyń,  pozbywając  się  wszystkich  zabrudzeń.  Nie  zanurzać  całkowicie  w  wodzie. 
Następnie wysuszyć.

• W przypadku dużego zabrudzenia można użyć specjalnego środka na plamy i zacieki. By 
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pozbyć się trwałych plam, należy napełnić termos gorącą wodą, dodać jedną łyżeczkę sody 
spożywczej, nakryć pokrywką i pozostawić na noc. Następnie opłukać wodą.

• Przechowywać nie zakręcając korka. Przed ponownym użyciem koniecznie opłukać termos.
• Nie myć w zmywarce.
• Nie używać szorujących środków czyszczących, rozpuszczalników lub wybielaczy.
• Nie używać do przechowywania suchego lodu lub napojów gazowanych, ponieważ mogą 

one wypychać korek.
• Temperatura cieczy (koniecznie sparzyć termos) przy wyjściowej temp. 96 +/- 2 stopni:

Nazwa Temperatura utrzymująca się przez
Termosy dzbanki 8 godz. 12 godz. 24 godz.
0,7 l 65 59 43
1,0 l 72 66 50
1,3 l 77 72 57
Termosy turystyczne
0,5 l 76 69 50
0,75 l 77 71 51
1,0 l 79 72 55
Podczas pomiaru termos nie był odkręcany - dane są prawdziwe tylko dla takiego przypadku.
Zobowiązania gwarancyjne

Wymiana lub naprawa produktów mających ukryte defekty fabryczne i defekty materiału, 
które ujawniły się podczas użytkowania, dokonywana jest w sieci detalicznej, w której dokonano 
sprzedaży w ciągu 12 miesięcy od dnia zakupu.
Gwarancja nie obejmuje:

 Uszkodzenia powstałego na skutek nieprawidłowego użytkowania
 Zewnętrznych zmian optycznych, powstałych na skutek normalnego użytkowania, jeżeli nie 

mają one wpływu na właściwości funkcjonalne termosu.
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