יש לקרוא את המדריך לפני השימוש במוצר

מכסה

פתח התרמוס

חלקים

חומר

גודל

עמידות בטמפרטורה

מכסה

PP

65 Фמ"מ * 27מ"מ

20 ~100-
מעלות צלזיוס

פיה

PPSU

53 Фמ"מ * 18מ"מ

20 ~180-
מעלות צלזיוס

גוף

מתכת
אל-חלד

65 Фמ"מ * 208מ"מ

חלק נשלף

הודות לפיה הנשלפת של תרמוס הוואקום מסדרת ,Mi
ניתן לשתות מים ללא מגע במתכת ולנקות את המוצר
בקלות כדי למנוע התרבות חיידקים.

תרמוס ואקום
מדריך למשתמש

גוף התרמוס

חיבור/הסרת הפיה

יש להסיר או לחבר את הפיה כפי שמוצג באיור.

mi-il.co.i

שמירה על החום

בטמפרטורת חדר של  23מעלות צלזיוס ,יש למלא את
התרמוס במים רותחים (למעלה מ 95-מעלות צלזיוס)
ולסגור את המכסה היטב.
טמפרטורת המים תגיע ל 88-מעלות צלזיוס תוך שעה
אחת ול 83-מעלות צלזיוס תוך שעתיים
טמפרטורת המים תגיע ל 79-מעלות צלזיוס תוך 3
שעות ול 76-מעלות צלזיוס תוך  4שעות
טמפרטורת המים תגיע ל 73-מעלות צלזיוס תוך 5
שעות ול 68-מעלות צלזיוס תוך  6שעות
(ייתכן הפרש של  ±2מעלות צלזיוס בשל הבדלי
הטמפרטורות של המוצר והסביבה).

הוראות

כדי לפתוח את המכסה ,יש לסובב אותו נגד כיוון השעון.
אין למלא את המיכל יתר על המידה .יש להשאיר רווח
של ס"מ אחד מתחת לסימון  Aכדי למנוע שפיכת מים
בעת סגירת המכסה.

הוראות בטיחות חשובות
יש לנקות את התרמוס בעזרת מטלית או ספוג עם מעט
חומר ניקוי עדין.
אין להשתמש במלבין ,במברשת מתכת ,באבקת קרצוף
או בחומר ניקוי המכיל כלור כדי למנוע הופעת שריטות,
חלודה או קורוזיה.
לאחר כל ניקוי ,יש לנגב מיד את המוצר בעזרת מטלית
יבשה .יש להתקין את אוטם הסיליקון למניעת דליפה.
יש למנוע נפילת התרמוס על משטחים קשיחים .פגיעה
במעטפת החיצונית של עלולה להשפיע על יכולת
השמירה שלו על חום/קור.
יש לסיים לשתות תה ,לאכול מרק או מזון מלוח מהר ככל
הניתן ולנקות את המוצר באופן מידי .כתמי השמן
שנדבקים לדפנות המוצר עלולים להיות קשים להסרה.
אין לשמור על מוצרי חלב חמים או מזון לתינוקות בתוך
התרמוס למשך זמן רב (כדי למנוע סכנה של התרבות
חיידקים).

האחריות לא תחול במקרים הבאים:
שימוש בלתי נאות ,שבר מכל סיבה שהיא ,נזק לקוח או
תקלה כתוצאה מחדירת נוזל ,במקרה של תיקון שלא
באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו
והמפורטות בגוף תעודת האחריות.
האחריות אינה כוללת :צבע וציפויים (ובכלל זה שריטות
וקילופים) ,שברים ,סדקים ,חתכים או קרעים בכבלי
וציפויי גומי ,חלקי פלסטיק או מתכת של המוצר ,כל
שימוש השונה מהמצוין בהוראות מדריך זה.

יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

אין למלא את התרמוס בקרח יבש ובמשקאות מוגזים.

1ס"מ
מים חמים(קרים)

שם מלא:
כתובת:
מקום הרכישה:
דגם :
מועד רכישה :
תום תקופת האחריות :
בהתאם לכתב האחריות.
מספר סידורי :
מוצר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן .לפיכך אנו
נותנים אחריות למוצר לתקופה של  3חודשים ממועד
הרכישה ,בכפוף לתנאים הבאים:
אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה.

אין להרתיח את המכסה והתרמוס .אין להשתמש במוצר
במיקרוגל ,המדיח כלים ובמייבש כלים.

A

כתב אחריות

אין להניח את המוצר בקרבת תנור חימום או גז כדי
למנוע עיוות או דהייה.
במקרה של שדרוגים במוצר ,ייתכנו שינויים בדוגמאות,
במפרטים ובחלקים המוצגים במדריך ללא הודעה
מראש.

לידיעתך:
 .1אחריות על המוצר הינה ל 3-חודשים ממועד
הרכישה.
 .2האחריות על המכשיר תבוטל במידה וגורם שאינו
מוסמך טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
 .3זמן טיפול במעבדה הינו בין  10-14ימי עסקים -
מסירת המוצר למרכז שירות הינו על אחריות הלקוח ועל
חשבונו.

צור קשר
ניתן לפנות אלינו בכל שאלה הקשורה לשימוש במוצר.
תודה על בחירתכם במוצר שלנו.
מוצר :תרמוס ואקום
מידות 217 * 65 * 65 :מ"מ
משקל 215 :גרם
קיבולת 500 :מ"ל
יצרןShenzhen Showmeplus Technology Co :
(Ltd. (Mi Ecosystem, Company
כתובתNanshan district, Shenzhen, China :
היבואן :המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ.
כתובת :האופה  ,8מרכז עינב ,מודיעין.
דוא"לsupportmi@hemilton.co.il :
08-6852114
למידע נוסף ניתן לבקר באתר

www.mi-il.co.il

