
 

 

 
Gratulálunk, az Ön új 100%-ban cseppmentes Contigo® vizes palackjához! Fogadjon el tőlünk, néhány hasznos 
tanácsot ahhoz, hogy a legnagyobb megelégedettséggel használja az új kulacsát/termoszát.  
 
Figyelmeztetés:  

1. Ne töltsön forrásba lévő italt a palackba. A hőmérséklet max.:  40C-os vagy kevesebb legyen, ahhoz, 
hogy a túlforrósodást elkerülje!  

2. Mielőtt inni szeretne, ellenőrizze, hogy a tető megfelelően és 100%-san be van-e csavarva a palack 
testéhez.  

3. Nyomja meg az AUTOSPOUT™ gombot, közvetlenül az ivás előtt, ha a palack álló helyzetben van, 
ekkor az AUTOSPOUT™ záró rendszer nyitja a szelepet és lehetővé válik az ivás. Ha pedig szeretné 
lezárni a szelepet akkor engedje el a gombot!  

4. Óvatosan: a véletlen balesetek elkerülése végett, mindenképpen ellenőrizze le, hogy szállítás közben., 
mindig  állítva legyen és más tárggyal ne érintkezzen a gomb.     

5. Ne töltse túl a palackot! 
6. Ne töltsön bele szénsavas italt, mert extrém nyomás alá kerülhet a kulacs. 
7. Nem alkalmas szénsavas hideg és meleg italok tárolására!  
8.  Nem használható mikrohullámú sütőben és fagyasztóban!  
9. Ne használjon, olyan tisztítószereket, amelyek tartalmaznak: klórt, fehérítőt vagy más durva, csiszoló 

anyagot!  
 
Felhasználási javaslatok:  

10. A most megvásárolt AUTOSPOUT™ tető úgy lett tervezve, hogy csak a Contigo® palackra használható! 
Nem alkalmas más termékekhez! 

11.  Használat előtt mossa el szappanos vízzel, minden részét, majd alaposan öblítse el és szárítsa meg.  
12. A palack mosogatógépben mosható, de, hogy hosszabb ideig fényes maradjon, a palack teste 

javasoljuk a kézi mosást! 
13. A tető mosogatógépbe mosható.  
14. Elmosás után, ameddig nem használja újra, javasoljuk, tartsa külön (nem összetekerve a testet és a 

tetőt)! 
15. A tető tömítése úgy lett megtervezve, hogy megakadályozza a véletlen kiömlést és az ital 

szennyeződését.  
16. Amennyiben rostos italt tölt bele ( pl. tea esetén a citrom) akkor a növényi rostok, lerakodhatnak az 

AUTOSPOUT™  nyitórendszerben és ebben az esetben csöpögés előfordulhat. Javasoljuk, bő vízzel 
mossa el az AUTOSPOUT™  tetőt, miközben a szelep nyitót lenyomva tartja. 

 

 

 

 


