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Dalys
Šioje instrukcijoje naudojamos iliustracijos gali skirtis nuo jūsų 
įsigyto produkto.

Įspėjimai

• 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.
Dėl to 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.
• Nelaikykite gaminio kartu su prietaisais, tokiais kaip kompiuteriai ir skaitmeniniai fotoaparatai.
• Nedėkite didelių ledo kubelių į produktą. Ledo kubelius susmulkinkite.
Tai gali deformuoti ar apgadinti produktą. Tai gali neigiamai paveikti produkto gebėjimą išlaikyti gėrimų temperatūrą. 
• Prašome naudotis rankenėle jei norite paimti produktą.
Nekreipkite ir nekelkite gaminio laikydami už jo korpuso. Tai gali sukelti skysčio pratekėjimą ir palikti dėmių. 
• Neleiskite gaminiui kristi, nepurtykite. Gėrimai gali išsilieti.
• Nedėkite produkto ant nestabilaus paviršiaus, nenaudokite automobilyje.
Produktas gali nukristi. Tai gali sukelti skysčio pratekėjimą ir palikt dėmių ant paviršių.
• 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.
Dangtelio tarpinė gali susidėvėti, tuomet ją reikia pakeisti.
Prašome patikrinti tarpines maždaug kartą per metus. Pakeiskite tarpinę jei sunku uždėti dangtelį, tarpinės paviršius tapo 
šiurkštus arba tarpinė yra pažeista.

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.

Prieš naudojimą

• Patikrinkite ar nėra aiškiai matomų produkto defektų, įskaitant
pagrindinio korpuso įtrūkimą ar įdubimą, bei dangtelio pažeidimų.

• Nepašalinkite sandarumo gumos esančios indo dugne.

• 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.

Ačiū, kad pasirinkote mosh! nerūdijančio plieno indą. 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.
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Kaip naudotis
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Įspėjimai

* Patikrinkite ar tarpinės uždėtos teisingai,
kitaip skystis gali pratekėti.

Nuimkite dangtelį nuspausdami vidinį užraktą rodyklės kryptimi.

Pilkite karštą (arba šaltą) vandenį. Dešinėje pusėje pateiktoje iliustracijoje 
rasite pilamo gėrimo lygį. Norint užtikrinti efektyvesnį karštų
(šaltų) gėrimų išlaikymą, iš anksto įpilkite šiek tiek karšto vandens
(šalto vandens) ir kelias minutes pašildykite (atvėsinkite) indą. Uždėkite 
dangtelį.

Pilkite karštą vandenį (į puodelį).
1. Laikykite indą už rankenėlės ir nuspauskite svirtelę (pilkite vandenį
spausdami svirtelę žemyn).
2. Atleiskite svirtelę kai baigsite pilti vandenį ir pastatykite indą ant
paviršiaus.

Pastaba:
Kai pilate vandenį, neatleiskite svirtelės kol indo pozicija nėra pilnai vertikali 
(kol jis šiek tiek palenktas), nes galite užblokuoti vandens tekėjimą.

• Dėl slėgio, kurį sukelia dangtelio uždėjimas ant indo su karštu vandeniu, gali
būti sunku nuspausti svirtelę. Išleiskite šiek tiek slėgio nuspausdami 
svirtelę iškart po dangtelio uždėjimo.
• Neleiskite indui liestis prie kaitinimo elemento. Tai gali deformuoti indą ar
sukelti kitų pažeidimų.
• Nedėkite indo horizontaliai, net jei dangtelis užsuktas.
Produktas gali praleisti skystį jei bus pastatytas horizontaliai. Piltuvėlis buvo 
sukurtas taip, kad naudojantis indu būtų lengviau išpilti gėrimą, bet jeigu jis bus 
horizontalioje pozicijoje, gėrimas išsilies ir gali apgadinti aplinką ar nuplikyti odą.
• Uždėję dangtelį jį nuspauskite kol išgirsite užrakto fiksacijos garsą. Prašome
patikrinti ar vidinis užraktas suveikė. Jei vidinis dangtelio užraktas neužsifiksuoja 
arba užfiksuojamas tik viena puse, naudojant indą gali pratekėti skystis.
• Ką daryti jeigu gėrimas išsilieja? Patikrinkite ar nepripildėte indo per daug.
Užpildykite indą iki nurodyto gėrimo lygio. Patikrinkite, ar tinkamai uždėta dangtelio 
tarpinė. Būtinai patikrinkite viršutinę ir apatinę puses ir tinkamai pritvirtinkite tarpines. 
Pirštu stumkite tarpinę išilgai briaunos, kad tvirtai pritvirtintumėte. Patikrinkite, ar 
dangtelis ir jo dalys nėra pažeisti ar susidėvėję.
• Ką daryti jei indo vidus pakeitė spalvą? Kai atsiranda dėmių, naudokite indų plovimo
priemones ir butelių valymo šepetėlį ir kruopščiai išvalykite indą. 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.
• Kai indo vidus pasidaro šiurkštus, kalcis esantis vandenyje prilimpa prie indo sienų.
Valymui naudokite drungną vandenį su 10% acto tirpalu. Pripildykite indą ir po 3 
valandų kruopščiai išplaukite indą butelių valymo šepetėliu.
■ Pagrindinio indo ir dangtelio negalima virinti. Karštis gali deformuoti indą ar jo

dalis ir indas taps nesandarus. Tai gali sukelti skysčio pratekėjimą ir palikti dėmių.
■ Nemirkykite indo ir dangtelio vandenyje.
■ Negalima plauti indaplovėje ar naudotis indų džiovykle.
■ Negalima kaitinti mikrobangų krosnelėje. Indas gali kibirkščiuoti.
■ Nenaudokite baliklio išorinei indo pusei valyti. Tai gali pažeisti dažus ir indo

medžiagą.
• Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Gali nudeginti.
• Įsitikinkite, kad tarpinė yra tinkamai uždėta ant indo dangtelio.
Nuėmus dangtelio tarpinę, įsitikinkite, kad ji nebus pamesta ir bus sumontuota 
tinkamai kitam naudojimui.
• Šis produktas skirtas laikyti karštus ar šaltus gėrimus.
• Skysčio lygį rasite dešinėje pusėje pateiktoje iliustracijoje.
Jei kiekis viršys rekomenduojamą normą, skystis gali išsilieti ir apgadinti aplinką ir 
paviršius.
• Nedėkite indo į šaldiklį.

Kaip nuimti tarpinę?

Valymas




