WMF termo izolační konvice Impulse
Bez ohledu na to, zda-li jste doma nebo v kanceláři – šálek horkého čaje nebo kávy zlepšuje vaši
koncentraci a dává vám novou inspiraci. Termo izolační konvice Impulse jsou jasným důkazem
stylového designu a ohromí tím, jak dobře udrží teplotu vašeho nápoje. Po 12-ti hodinách má váš čaj
nebo káva stále příznivou teplotu 70°C.
Vlastnosti
ThermaPro: vynikající termo izolační vlastnosti až 24 hodin.
Dvojitý efekt: tepelná vložka z tvrdého skla s dvojitou stěnou. Vakuum mezi skleněnými vložkami
snižuje ztrátu tepla. Izolační sklo se zrcadlí ve vakuu, odráží se záření a díky tomu se zvyšuje izolace.
Plášť vyrobený z Cromargan® nerezové oceli 18/10 nebo vysoce kvalitního plastu.
S automatickým nebo šroubovým uzavíráním.
Snadno se čistí a při dodržení následujících pokynů dlouho vydrží.
Před prvním použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny k použití a
péči.
Pokyny k použití
Před prvním použitím opláchněte konvici vlažnou vodou a nechte ji důkladně vyschnout.
Zkontrolujte, zda je dno pevně utažené. Pokud se uvolnilo, otáčejte šroubem ve směru hodinových
ručiček za pomoci velké mince, dokud nebude pevně utažené. To zajistí, že plášť a tepelná vložka
zůstanou těsné.
K optimalizaci výsledků izolace a zabránění rozbití skla, opláchněte před použitím konvici horkou
nebo studenou vodou.
Nikdy nepředehřívejte konvici v mikrovlnné troubě, troubě nebo na varné desce.
Naplňte konvici ne více než asi 2 cm pod odlévací zátku, nikdy ji nenaplňujte úplně.
Termo konvice s automatickým uzavíráním:
Pro vylévání z konvice, stiskněte tlačítko z nerezové oceli směrem dolů a pro utěsnění stiskněte toto
tlačítko znovu. Vylévání bez kapání je možné pouze tehdy, je-li značení víka ve výšce rukojeti; víko
pevně otočte a zavřete. Chcete-li víko uvolnit, otočte jím proti směru hodinových ručiček a zatáhněte
směrem nahoru.
Termo konvice se šroubovým uzavíráním:
Pro nalití otočte víkem o půl otáčky proti směru hodinových ručiček, až je značka zarovnaná s hubicí.
To je jediný způsob, jak zajistit odlévání bez kapání.
Pokyny k čistění a péči
Opláchněte vnitřní stranu tepelné vložky teplou vodou s trochou čistícího prostředku.
K zajištění pečlivého propláchnutí doporučujeme použít mycí kartáč WMF s měkkou houbičkou.
Nepoužívejte žádné čistící kartáče vyrobené z kovu nebo tvrdého plastu a nikdy konvici neoplachujte
čistícími prostředky pro drhnutí, roztoky nebo bělícími prostředky.
Po vyčistění opláchněte konvici čistou, teplou vodou a nechte ji uschnout.
Vnější stranu konvice omyjte měkkým vlhkým hadříkem a otřete ji do sucha.
Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky, drátěnky a podobné předměty.
Nenamáčejte izolační konvici do dřezu.
Konvice by se neměla mýt v myčce na nádobí.
Po zaschnutí by se konvice měla skladovat s odemčeným víkem, aby se zabránilo vývoji bakterií a
pachů.

Pokyny pro bezpečné používání
Termo konvice jsou určeny k použití u stolu. Ujistěte se, že je přemisťujete nebo skladujete pouze ve
svislé poloze.
Termo konvice nepoužívejte k přenosu nebo skladování kostek ledu. Kostky ledu mohou poškodit
izolační obložení.
Termo konvice nepoužívejte na nápoje sycené oxidem uhličitým.
Termo konvice nepoužívejte k udržování teplých mléčných produktů nebo dětské výživy, hrozí riziko
vzniku bakterií.
Izolační obložení ze skla může být poškozeno teplotními šoky, nárazy nebo pády. Pravidelně
kontrolujte, zda nemá konvice praskliny.
Nikdy nepijte přímo z konvice, protože uvnitř mohou být kousky skla.
Zajistěte, že se malé děti nedotýkají konvice bez dozoru.
Termo konvice jsou určeny pouze k použití pro jídlo a pití.
Náhradní díly
• Skleněná vložka na kávu, včetně těsnícího kroužku
60 9067 9991
• Skleněná vložka na čaj, včetně těsnícího kroužku
60 9066 9991
• Náhradní těsnící kroužek pro víko (konvice na čaj a kávu)
60 9067 9992
Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte prosím náš tým zákaznických služeb na
www.wmf.cz/kontakt nebo na čísle 731 010 111.
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