
BIALETTI TO GO! Termopudel DCXIN00008, DCXIN00003 

Täname teid selle eest, et ostsite roostevabast terasest sisuga Bialetti toote. Palun lugege juhised 
hoolikalt läbi ja säilitage edaspidiseks kasutamiseks. 

HOOLDUS JA KASUTAMINE 

 Ohutuse ja hügieeni huvides palun veenduge, et Bialetti termopudel puhastatakse sooja vee ja 
pesuvahendiga enne kasutamist. 

 Parimate tulemuste saavutamiseks eeltäida toode umbes 3 minutiks enne kasutamist kuuma 
veega kuumade jookide jaoks või külma veega jahutatud jookide puhul. 

 Ärge kunagi kasutage mikrolaineahju või tavalist ahju termopudeli eelsoojendamiseks. 
 Kui te ei ole toodet mõnda aega kasutatud loputage seda sooja veega, et eemaldada mis tahes 

lõhnad. 
 Termopudel ei tohiks olla liiga täis. Ärge unustage jätta piisavalt ruumi ülaossa kaane 

kinnitamiseks. 
 Pärast täitmist veenduge, et kaas oleks tihedalt suletud. 
 Hoidke termopudelit vertikaalasendis. Kaas ei ole lekkekindel. 
 Joogi temperatuur sõltub termopudeli sees olevast joogi kogusest, avanemise sagedusest ja 

ümbritseva õhu temperatuurist. Joogi temperatuuri säilitamiseks sulgege kaas alati korralikult. 

PUHASTAMINE 

 Puhastage pärast iga kasutamist pehme svammi, sooja vee ja pesuvahendiga. Loputage põhjalikult 
kuuma veega. Kuivatage põhjalikult. Hoiustage alati avatuna. 

 Vältige abrasiive, lahusteid ja pleegitavaid tooteid. Jämedate või tugevate puhastusvahendite 
kasutamine võib seadme pinda kahjustada (nt söövitavad vahendid). 

 ÄRGE pange nõudepesumasinasse. 
 Raskete plekkide eemaldamiseks täitke termopudel kuuma veega, lisage üks tl söögisoodat. ÄRGE 

asetage tootele kaant selle puhastamismeetodi kasutamisel. Üleöö leotamine annab 
suurepäraseid tulemusi. Loputage alati enne uuesti kasutamist. 

HOIATUS 

 Hoidke otsesest kõrge temperatuuriga soojusallikast eemal, et kaitsta mis tahes plastmaterjali 
kahjustuste eest. 

 ÄRGE hoidke termopudelis kuiva jääd või gaseeritude jooke, kuna need võivad põhjustada kaane 
jõulise eemaldumise. 

 Bakterite kasvu võimaluste vältimiseks EI TOHI seda toodet kasutada piimatoodete või imikutoidu 
sooja või jahedana hoidmiseks. 

 See toode ei sobi lastele kasutamiseks. 
 Pika kasutusea tagamiseks hoiduge tugevatest löökidest ja põrutustest. 
 Teravate metallist köögiriistade (nt noad, kahvlid) kasutamine võib pinda kahjustada (kriimustada). 

KESKKOND 

Seadme korrektse utiliseerimisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju 
tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele.  
 
Hoidke plastpakendid laste käeulatusest eemal, kuna need kätkevad endas lämbumisohtu. 
 
Ostjat on teavitatud seadme funktsioonidest ja käsitsemisest. 


