Instrukcja obsługi do
butelek wykonanych z Tritian™ 375 ml/600 ml
MATERIAŁ:
TritanTM to wysokiej jakości, mocny materiał, który nie zawiera BPA i plastyfikatorów.
Żywica termoplastyczna to materiał bez smaku, bezpieczna dla żywności, odporna na pękanie i przetestowana
zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa żywności na świecie spełniająca niemiecki standard bezpieczeństwa żywności LFGB.
STOSOWANIE:
- Do napojów gazowanych lub niegazowanych.
Wyjątek: Butelki sportowe 375 ml/600 ml należy napełniać wyłącznie niegazowanymi i zimnymi napojami.
- Butelkę do picia można przechowywać w lodówce do chłodzenia napojów.
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
- Nie wkładaj butelki do picia do kuchenki mikrofalowej ani do zamrażarki!
- Butelka nie nadaje się do gorących napojów!
- Wymień butelkę, jeśli zauważysz włoskowate pęknięcia, głębokie zadrapania lub widoczne zamglenie plastiku
(jak każdy materiał TritianTM również podlega procesowi starzenia i zmęczenia materiału)!
- Detergent do zmywarek i nabłyszczacz zmniejszają trwałość materiału!
- Zalecamy ręczne czyszczenie butelki do picia!
- Nakrętka nie można być myta w zmywarce!
- Nie wlewaj do butelki wrzątku i płynów powyżej 100° C!
UŻYCIE:
- Przed pierwszym użyciem: dokładnie opłykać butelkę ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego płynu do naczyń.
- Butelkę do picia zawsze napełniać max. 2-3 cm poniżej krawędzi.
- Napojów nie należy przechowywać w butelce dłużej niż 24 godziny.
- Zawsze przechowuj pustą butelkę z otwartą pokrywką.
CZYSZCZENIE:
- Pokrywka nie może być myta w zmywarce. Czyścić ręcznie ciepłą wodą i łagodnym płynem do naczyń.
- Pasek na rękę: nie jest odpinany. Wyczyść go razem z nasadką ręcznie ciepłą wodą i łagodnym płynem do naczyń.
- Butelka do picia:
► Czyszczenie ręczne: zalecamy ręczne czyszczenie butelki do picia miękką szmatką ciepła woda i łagodny płyn
do naczyń. Następnie dokładnie spłucz czystą wodą.
► Zmywarka: butelka do picia może być używana w zmywarkach niekomercyjnych. Miej świadomość, że nabłyszczacze, temperatura i detergent mogą znacznie zmniejszyć jego trwałość.
- Ogólne: do czyszczenia NIE używaj ostrych przedmiotów ani środków do szorowania.
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