Gebruik en onderhoud instructies











Let op: de drank waarvan u dadelijk gaat genieten, is zeer heet. Wees daarom altijd
voorzichtig voor de beste resultaten.
Houd de beker uit de buurt van kinderen wanneer hij gevuld is met hete vloeistoffen.

Controleer voor u gaat drinken of het deksel goed is vastgeschroefd op de behuizing
en volledig is vastgedraaid. Nadat u het deksel erop hebt gedraaid, moet u altijd de
knop indrukken om de druk te verminderen.
Als u de beker met kokende vloeistof vult, laat de vloeistof dan minstens 3 minuten
afkoelen voordat u het deksel sluit.
Vermijd het accidenteel indrukken van de knop door hem verwijderd te houden van
andere voorwerpen.
Niet te vol doen. Vloeistoffen schenken tot net onder de schroefdraad van de
behuizing.
Niet gebruiken in de microgolfoven of diepvriezer.
Geen reinigingsmiddelen gebruiken op basis van bleekmiddel, chloor,
schuurmiddelen en/of andere agressieve chemicaliën.
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Aanbevelingen voor gebruik








Geschikt voor koude en warme dranken.
Het AUTOSEAL®-deksel dat bij uw nieuwe aankoop werd geleverd, past uitsluitend
op uw nieuwe Contigo®-beker. Het is niet bedoeld om op een ander product te
worden gebruikt.
Om het deksel gemakkelijk en veilig dicht te schroeven, plaatst u het bovenop de
beker. Druk lichtjes naar beneden terwijl u naar links draait tot u een klik hoort en het
deksel op zijn plaats zit. Draai het deksel daarna naar rechts om het vast te
schroeven.
In gesloten positie kan de AUTOSEAL-knop niet worden ingedrukt. Deze sluitfunctie
is ontworpen om te voorkomen dat de drukknop onbedoeld wordt ingedrukt wanneer
de beker vol is. Druk op het "slot"-pictogram op de bovenkant van het deksel waar u
de rode indicatiestrip ziet. Om de knop te ontgrendelen, drukt u op de zijkant van het
slot zonder pictogram.
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Reinigings instructies






De deksels zijn vaatwasserbestendig. Klik de binnenkant open om het deksel
makkelijker te reinigen. Breng het terug in sluitpositie alvorens te drinken.
Was alle onderdelen voor gebruik met de hand af in zeepsop. Grondig afspoelen en
afdrogen. Altijd opbergen zonder deksel.
Als u een beker hebt gekocht met een behuizing van geborsteld roestvrij staal (geen
gekleurde of gelakte behuizing), is de behuizing vaatwasserbestendig.
Als u een beker hebt gekocht met een gekleurde of gelakte behuizing, raden we aan
om de behuizing met de hand af te wassen.
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