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Dane techniczne 

Nazwa: Termos 9L 

Numer artykułu: 150994 

Materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne 

Pojemność w l: 9 

Wysokość szklanek/filiżanek maks. 
w cm: 

11 

Strata temperatury / godz. ok. w °C: 2,5 

Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm: 240 x 270 x 420  

Ciężar w kg: 2 

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych! 

 
 

Wersja / właściwości 

• Zaprojektowany do napojów zimnych i gorących 

• Podwójne ścianki 

• Uchwyt do noszenia 

• Właściwości:  

– System nalewania 

– Zdejmowana pokrywa i kranik spustowy 

– Łatwe czyszczenie 

– Składane nóżki 

 
 

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 

Termos z systemem nalewania jest przeznaczony do utrzymywania temperatury 
napojów gorących i zimnych. 

 
 

Instalacja 

1. Ustawić termos na równej, bezpiecznej powierzchni, która wytrzyma ciężar 
urządzenia i jest stabilna. 

 
  



  

4 / 5     150994 

PL 

 

2. Istnieją dwa sposoby ustawienia termosu: 

bez składanych nóżek: termos stoi 

bezpośrednio na powierzchni do ustawiania, 
np. na ladzie 

ze składanymi nóżkami: nóżki z tworzywa 

sztucznego wychylone są na zewnątrz, 
poza punkt blokujący. Dzięki temu zmienia 
się wysokość ustawienia ( o ok. 6 cm). Pod 
kranikiem spustowym można ustawić 
pojemnik o maksymalnej wysokości 11 cm.  

 
 
 

Wskazówki dotyczące obsługi 

1. Przed pierwszym użyciem dokładnie wyczyścić zbiornik na napoje, pokrywę i 
kranik spustowy. 

2. Opłukać czystą wodą, a następnie spuścić wodę przez kranik spustowy. 

3. Napełnić zbiornik potrzebnym gorącym lub zimnym napojem i nałożyć pokrywę. 

4. Obrócić pokrywę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby 
zamknąć zbiornik. 

Termos będzie teraz przez wiele godzin 
utrzymywał temperaturę gorącego lub 
zimnego napoju, którym został napełniony. 

 

Pobieranie napojów 

Aby pobrać napój z termosu, pod kranikiem 
spustowym należy postawić odpowiedni 
pojemnik (filiżanka, szklanka, kubek) o 
maksymalnej wysokości 11 cm.  

Aby nalać napój ze zbiornika, kranik 
spustowy należy nacisnąć do przodu. 
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Czyszczenie 

UWAGA! 

Nie używać do czyszczenia żadnych środków szorujących, 
zawierających rozpuszczalniki ani żrących środków czyszczących. 
Mogą one uszkodzić powierzchnię. 

 
1. Kranik spustowy należy czyścić codziennie za pomocą gorącej wody, 

napełniając nią zbiornik na napoje i spuszczając kranikiem spustowym.  

2. Zbiornik na napoje i pokrywę umyć, używając ciepłej wody i miękkiej ściereczki. 

3. W razie silnych zabrudzeń użyć łagodnego środka czyszczącego. 

4. Termos przetrzeć z zewnątrz za pomocą wilgotnej ściereczki. 

5. Po czyszczeniu termos osuszyć miękką, suchą ściereczką. 

6. Jeżeli wewnątrz zbiornika na napoje powstały osady kamienia, należy usunąć je 
za pomocą dostępnego w handlu środka do odkamieniania lub roztworu octu z 
wodą. Przestrzegać wskazówek producenta środka odkamieniającego. 

7. Roztwór należy także przepuścić  przez kranik spustowy, aby usunąć złogi 
kamienia wewnątrz kraniku spustowego. 

8. Zbiornik opłukać kilkakrotnie czystą wodą. Wodę spuszczać przez kranik 
spustowy, aby usunąć wszelkie pozostałości środka do odkamieniania.  

 


