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Kaip naudotis
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Užpildykite indą 
skysčiu. Skysčio lygį 
rasite dešinėje pusėje 
pateiktoje iliustracijoje. 
Jei kiekis viršys normą, 
skystis gali išsilieti. 
Norint užtikrinti 
efektyvesnį karštų 
(šaltų) gėrimų 
išlaikymą, iš anksto 
įpilkite šiek tiek karšto 
vandens (šalto 
vandens) ir kelias 
minutes pašildykite 
(atvėsinkite) indą.
 minutes.
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Nuimkite dangtelį 
pasukdami jį rodyklės 
kryptimi.

3 Užsukite dangtelį ir 
pastatykite butelį vertikaliai.
Dangtelį užsuksite 
pasukdami jį rodyklės 
kryptimi. Patikrinkite, ar 
dangtelis užsuktas 
sandariai. 
Mėgaukitės gėrimu.
1.Laikykite butelį vertikaliai
ir nuimkite dangtelį 
pasukdami jį rodyklės 
kryptimi.

2.Pridėkite butelio kaklelį
prie lūpų, paverskite butelį 
ir lėtai gerkite. 

Kaip nuimti dangtelio 
tarpinę? Patraukite  
tarpinę pirštais ir ją 
numaukite.

5
Kaip uždėti dangtelio tarpinę? Būtinai patikrinkite tarpinės viršutinę
ir apatinę puses ir tinkamai pritvirtinkite prie dangtelio. Tada 
stumkite tarpinę išilgai krašto pirštu, kad tvirtai pritvirtintumėte.

Kaip nuimti butelio juostelę? Naudokitės abiem rankom ir 
nutraukite juostelę nuo butelio. 
Kaip uždėti butelio juostelę? Tvirtai laikykite butelį ir užmaukite 
juostelę. Įsitikinkite, kad juostelė sausa. 

Klausimai ir atsakymai 
Ką daryti jeigu gėrimas išsilieja?
1. Prašome patikrinti ar teisingai uždėjote dangtelį.
2. Prašome patikrinti ar nepripylėte per daug skysčio. Naudokitės skysčio lygio linija.
3. Prašome patikrinti ar tarpinė uždėta tinkamai. Patikrinkite viršutinę ir apatinę tarpinės dalis.
Pirštu stumkite tarpinę išilgai briaunos, kad tvirtai pritvirtintumėte. 
4. Patikrinkite, ar dangtelis ir jo dalys nėra pažeisti ar susidėvėję.
Ką daryti jei indo vidus pakeitė spalvą?
1. Kai atsiranda dėmių, naudokite indų plovimo priemones ir butelių valymo šepetėlį ir kruopščiai išvalykite indą.
2. Kai indo viduje atsiranda dėmėtų raudonų rūdžių, tai reiškia, kad vandenyje esanti geležis yra prilipusi prie produkto. Valymui

naudokite drungną vandenį su 10% acto tirpalu. Pripildykite indą ir po 30 minučių kruopščiai išplaukite indą butelių valymo šepetėliu.
3. Kai indo vidus pasidaro šiurkštus, kalcis esantis vandenyje prilimpa prie indo sienų. Valymui naudokite drungną vandenį su 10%

citrinos rūgšties tirpalu. Pripildykite indą ir po 3 valandų kruopščiai išplaukite indą butelių valymo šepetėliu.
Ką daryti jei produktas skleidžia keistą kvapą?
Patikrinkite, ar vidinėje indo pusėje ar ant dangtelio nėra dėmių. Po naudojimo
produktą kruopščiai nuplaukite ir išdžiovinkite. Be to, produktas turi būti išvalytas po kiekvieno naudojimo.
Ką daryti jei butelis neišlaiko tinkamos gėrimo temperatūros? 

Prašome užtikrinti, kad į butelį pilamas gėrimas yra karštas arba šaltas. Norint užtikrinti efektyvesnį karštų (šaltų) gėrimų išlaikymą, 
iš anksto įpilkite šiek tiek karšto vandens (šalto vandens) ir kelias minutes pašildykite (atvėsinkite) indą.
Patikrinkite į butelį pilamo gėrimo kiekį. Efektyviau gėrimo temperatūrą pavyks išlaikyti su dideliu gėrimo kiekiu.
Priežiūra ir valymas:

- Valymui naudokite drungną vandenį ir praskiestą indų ploviklį.
- Po naudojimo šį produktą reikia kruopščiai išvalyti.
- Jei šis produktas nenaudojamas ilgesnį laiką, kruopščiai jį nuplaukite ir nusausinkite prieš naudodami, bei
nelaikykite karštoje ir drėgnoje vietoje.
Jei naudojate deguonies baliklį, butelio dangtelio neužsukite. Tai gali būti pavojinga, nes padidės slėgis gaminio viduje. Gali 
nepavykti atidaryti dangtelio, gėrimas gali išsilieti iš gaminio, o per didelis slėgis gali pažeisti dangtelį ar net sulaužyti jį į smulkias 
dalis. Naudokite deguonies baliklį teisingai, pagal gamintojo instrukciją.
- Negalima plauti indaplovėje ar naudotis indų džiovykle. Karštis gali deformuoti indą ar jo dalis ir indas taps nesandarus
- Nemirkykite pagrindinio korpuso ir dangtelio vandenyje. Tai gali sukelti rūdijimą ir perforaciją.
Dangtelio valymas:

Kruopščiai nuplaukite, išskalaukite ir išdžiovinkite dagtelio dalis. Jei jis nenaudojamas ilgą laiką, prieš naudodami jį gerai nuplaukite
ir nusausinkite. Pritvirtinę dangtelio tarpinę po valymo atidžiai patikrinkite viršutinę ir apatinę tarpinės puses, kad jos būtų
pritvirtintos teisingai.
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Ačiū, kad pasirinkote mosh! nerūdijančio plieno butelį. Šis produktas yra skirtas naudoti tik
buityje. Šis produktas skirtas laikyti karštus arba šaltus gėrimus. Nenaudokite kitiems tikslams.
Nenaudokite verslo tikslais. Norėdami užtikrinti tinkamą naudojimą ir savo saugumą, prieš 
naudodami šį gaminį, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.

Išsaugokite šią naudojimo instrukciją ateičiai.

Dalys

Šioje instrukcijoje naudojamos iliustracijos gali skirtis nuo jūsų įsigyto produkto. Produkto specifikacijos 
ir dizainas gali būti keičiami be išankstinio pranešimo apie gaminio atnaujinimą.

Įspėjimai
- Nepalikite indo su maistu viduje ilgesniam laikui. Maistas ar gėrimai gali sugesti ar pradėti pūti. Paliekant lengvai gendantį maistą 
ar gėrimą inde ilgesniam laikui, pūvimo procesas sugeneruos dujas ir indo viduje padidės slėgis. Tai pavojinga, nes gali nepavykti 
atidaryti dangtelio, gėrimas gali išsilieti iš indo, o per didelis slėgis gali pažeisti dangtelį ar net sulaužyti jį į smulkias dalis.
- Įpylę gėrimą įsitikinkite, kad butelys yra sandarus ir gėrimai neišsilies.
Venkite produktą naudoti su:
■ Sausu ledu ir gazuotais gėrimais.
Padidės slėgis gaminio viduje. Tai pavojinga, nes gali nepavykti atidaryti dangtelio, gėrimas gali išsilieti iš gaminio, o per 
didelis slėgis gali pažeisti dangtelį ar net sulaužyti jį į smulkias dalis.
■ Gėrimais kurie savo sudėtyje turi daug druskos.
Vidinė pagrindinio korpuso pusė pagaminta iš nerūdijančio plieno. Druska gali sukelti rūdijimą.
■ Lengvai gendančiais gėrimais, tokiais kaip pienas ar pieno gėrimai, šviežios sultys.
Lengvai gendančių gėrimų ingridientai pradės pūti. Paliekant tokį gėrimą inde ilgesniam laikui, pūvimo procesas sugeneruos dujas 
ir indo viduje padidės slėgis. Tai pavojinga, nes gali nepavykti atidaryti dangtelio, gėrimas gali išsilieti iš indo, o per didelis slėgis 
gali pažeisti dangtelį ar net sulaužyti jį į smulkias dalis.

■ Arbatos lapeliais ar vaisių gabalėliais.
Jie gali įstrigti tarpuose ir dėl to indas gali tapti nesandarus, gėrimas gali išbėgti ir apgadinti šalia esančius daiktus ar paviršius.
• Pripildę indą sportiniais gėrimais kuo greičiau po naudojimo indą išplaukite.
Neišplovus gali atsirasti pelėsis, rūdys ir perforacija.
• Užpildant produktą gėrimais su stipriais kvapais, po naudojimo kvapai gali išlikti inde, tačiau tai neturės įtakos produkto kokybei.

Dėl tolimesnės produkto priežiūros prašome skaityti «Priežiūra ir Valymas»
• Produkto nemėtykite ir venkite sutrenkimų. Stiprūs sutrenkimai gali deformuoti ar apgadinti produktą. Tai gali paveikti produkto

gebėjimą išlaikyti gėrimų temperatūrą. Tai taip pat gali neigiamai paveikti ir sugadinti produkto dangtelį.  
Nekeiskite, netaisykite ir neišardykite gaminio. Tai gali sukelti gedimus ir avarijas.
Kaip naudotis:

• Jeigu indą dedate į krepšį, užtikrinkite, kad jis būtų pastatytas vertikaliai, kad išvengtumėte skysčio pratekėjimo ir dėmių.
• Nelaikykite gaminio kartu su prietaisais, tokiais kaip kompiuteriai ir skaitmeniniai fotoaparatai. Skysčio pratekėjimas gali apgadinti

daiktus.
• Nesinaudokite šiuo produktu vairuodami - tai pavojinga!
Išsiliejęs gėrimas gali apgadinti transporto priemonės vidų ir drabužius, o patekęs ant odos - nuplikyti. Maisto indo naudojimas
vairuojant automobilį gali atitraukti vairuotojo dėmesį nuo vairavimo ir sukelti avariją. Naudodamiesi transporto priemonės
gėrimų laikikliu, prieš naudodami patikrinkite laikiklio tvirtumą. Jei laikiklis nėra tvirtas ir stabilus, jis gali neišlaikyti indo.
• Po naudojimo indą kruopščiai išvalykite. Jei jis nėra gerai išvalytas, indas gali skleisti blogą kvapą, galite pastebėti dėmes ir dangtelio

spalvos pasikeitimą.
• Nedėkite didelių ledo kubelių į produktą. Tai gali deformuoti ar apgadinti produktą. Tai gali neigiamai paveikti produkto gebėjimą

išlaikyti gėrimų temperatūrą. Ledo kubelius susmulkinkite. 

Prieš naudojimą
• Patikrinkite ar nėra aiškiai matomų produkto defektų, įskaitant

pagrindinio korpuso įtrūkimą ar įdubimą, bei dangtelio pažeidimų.
• Nepašalinkite sandarumo gumos esančios butelio dugne.

• Prieš pradėdami naudoti, kruopščiai išplaukite indą ir dangtelius
naudodami indų ploviklį ir šepetėlį skirtą plauti buteliams.

• Mes stengiamės užtikrinti aukščiausią produktų kokybę, tad jei
pastebėsite bet kokį produkto defektą, nedelsiant nutraukite produkto
naudojimą ir kreipkitės į pardavėją.

•




