
mosh! Nerūdijančio plieno puodelio naudojimo instrukcija DMMC400: 

Ačiū, kad pasirinkote mosh! nerūdijančio plieno puodelį. 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.
Šioje instrukcijoje naudojamos iliustracijos gali skirtis nuo jūsų įsigyto produkto. 
Produkto specifikacijos ir dizainas gali būti keičiami be išankstinio pranešimo apie gaminio atnaujinimą.

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.

Įspėjimai
● 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»

● Prašome nenaudoti produkto su sausu ledu. Priklausomai nuo aplinkos,
sausas ledas gali sukeldti kondensaciją.

● Laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių, tokių kaip dujinės viryklės. Tai gali sukelti indo deformaciją ar spalvos pasikeitimą.
● 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.
● Nesinaudokite šiuo indu vairuodami - tai pavojinga! Išsiliejęs gėrimas gali apgadinti transporto priemonės vidų ir drabužius, o patekęs

ant odos - nuplikyti..
● Po naudojimo indą kruopščiai išvalykite. Jei jis nėra gerai išvalytas, indas gali skleisti blogą kvapą, galite pastebėti dėmes ir dangtelio

spalvos pasikeitimą.
● Nemirkykite indo ir dangtelio vandenyje. Tai gali paveikti produkto gebėjimą išlaikyti temperatūrą.
Draudžiama
● Negalima plauti indaplovėje ar naudotis indų džiovykle. Tai gali paveikti produkto gebėjimą išlaikyti temperatūrą.

Kaip naudotis
Užpildykite indą skysčiu. Skysčio lygis pažymėtas indo viduje. 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.

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.
Pagrindinį indą plaukite kempine. Pašalinę dėmes, išskalaukite ir išdžiovinkite indą. Jeigu dėmes pašalinti sunku, į indą įpilkite
atskiesto baliklio deguonies pagrindu ir palikite 30 minučių, po to kruopščiai išplaukite (rekomendacija).

● Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Gali nudeginti.
● Šis produktas yra skirtas gėrimams laikyti. Nenaudokite jokiam kitam tikslui.
● Laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių, tokių kaip dujinės viryklės. Tai gali sukelti indo deformaciją ar spalvos pasikeitimą.
● Negalima kaitinti mikrobangų krosnelėje. Indas gali kibirkščiuoti.
● Nepalikite indo su maistu viduje ilgesniam laikui. Maistas ar gėrimai gali sugesti ar pradėti pūti.
Gėrimai kurie savo sudėtyje turi daug druskos gali sukelti rūdijimą, pvz.: sriuba ar sportiniai gėrimai.
■ Nemirkykite indo vandenyje. Tai gali paveikti produkto gebėjimą išlaikyti temperatūrą.
■ Nenaudokite chloro tipo baliklio, skiediklio, benzeno, metalinio šveitimo šepetėlio, poliravimo miltelių ar prausiklio. Tai gali sukelti
rūdijimą ar korpuso pažeidimus.
■ Prašome naudotis valymo instrukcija pateikta žemiau. Pagrindinio indo ir dangtelio negalima virinti.
Negalima plauti indaplovėje ar naudotis indų džiovykle. Karštis gali deformuoti indą ar jo dalis ir indas taps nesandarus.
Klausimai ir atsakymai
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 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 naudodamiesi butelių valymo šepetėliu.
3. Kai indo vidus pasidaro šiurkštus, kalcis esantis vandenyje prilimpa prie indo sienų.
Pripildykite indą drungno vandens ir 10% citrinos rūgšties tirpalu ir po 3 valandų kruopščiai išplaukite indą naudpdamiesi butelių valymo 
šepetėliu.




