
 
 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KUBKA TERMICZNEGO 

Kubki termiczne wykonane są ze stali nierdzewnej, tworzywa lub ceramiki. Posiadają podwójne ścianki             
zapewniające dłuższe utrzymywanie temperatury niż zwykłe produkty. Przeznaczeniem kubków termicznych          
jest przenoszenie napojów gorących lub zimnych oraz używanie jako naczynia do picia. Aby maksymalnie              
wykorzystać właściwości termiczne kubka, przed użyciem należy odpowiednio go przygotować. Kubki           
termiczne z naszej oferty są sprawdzone i przetestowane pod kątem utrzymywania temperatur w             
standardowych warunkach. Graficzne wykresy testów, zachowania ciepła i zimna, dostępne są przy każdym             
produkcie na stronie www.termokubki.com.pl. 

WSKAZÓWKI UŻYTKOWE 
Przed pierwszym użyciem kubek należy umyć miękką gąbką przy użyciu łagodnego płynu do naczyń - nie używać gąbek i płynów                    
ściernych. Produkt może posiadać ślady smarów/środków produkcyjnych, które należy usunąć i umyć. Nie zaleca się namaczania.                
Po każdorazowym użyciu należy umyć kubek wraz z przykrywką i wytrzeć miękką szmatką do sucha. Przy wystąpieniu silnych                  
zabrudzeń lub przebarwień produkt należy zalać ciepłą wodą z dodatkiem kwasku cytrynowego i pozostawić na ok 2-3 godziny,                  
następnie umyć i dokładnie spłukać. Gorące napoje wypełniać zostawiając ok 2 cm wolnej przestrzeni od górnej krawędzi naczynia -                   
nie potrząsać. Co jakiś czas należy odpowietrzyć naczynie otwierając zaworek. Nie podgrzewać kubków w kuchenkach               
mikrofalowych, piekarnikach lub kuchenkach gazowych / indukcyjnych. Kubki termiczne należy przechowywać otwarte w suchym              
miejscu. Unikać kontaktu z powierzchniami powodującymi zarysowania. 

 
SPOSÓB UŻYCIA - GORĄCE NAPOJE 
Przed zalaniem właściwego napoju, zalej kubek wrzącą wodą do pełna i odczekaj min. 5 minut. Wylej wodę i nalej właściwy, gorący                     
napój, zostawiając ok 2cm wolnej przestrzeni od górnej krawędzi. Zabezpiecz kubek przykrywką, zamknij zawór. Po wlaniu gorącego                 
płynu i założeniu przykrywki, należy otworzyć na kilka sekund zaworek w celu odpowietrzenia. Unikaj: niskich temperatur otoczenia,                 
częstego otwierania przykrywki / zaworka, bezpośredniego kontaktu z zimnymi powierzchniami. 
 
SPOSÓB UŻYCIA - ZIMNE NAPOJE 
Wstaw kubek do zamrażalnika na ok min. 10 minut. Po wyjęciu, do schłodzonego naczynia wrzuć kostki lodu - około 1/4 pojemności.                     
Nalej schłodzony napój do kubka. Zabezpiecz kubek przykrywką, zamknij zaworek. Unikaj: wysokich temperatur otoczenia, częstego               
otwierania przykrywki / zaworka, bezpośredniego kontaktu z ciepłymi powierzchniami. 
 
Utrzymywanie stałej temperatury w kubkach termicznych zależy od wielu czynników:  
materiału z którego wykonany jest produkt; konstrukcji i jakości wykonania; temperatury otoczenia; wahań temperatury              
otoczenia; wilgotności; ciśnienia; wentylacji otoczenia; temperatury napoju; pojemności; częstotliwości otwierania w           
celu użycia; podłoża na którym stoi naczynie; przygotowania termicznego. Aby przedłużyć czas utrzymywania stałej              
temperatury kubek można włożyć do torby termicznej lub specjalnie dopasowanego termicznego pokrowca. 
 
OSTRZEŻENIA: 
Gorące płyny mogą poparzyć użytkownika. 
Trzymać z daleka od dzieci. Dzieci mogą używać produktu tylko pod nadzorem dorosłych. 
Po nalaniu gorącego napoju należy poczekać aż temperatura płynu będzie nadawać się do picia. 
Zawsze sprawdź czy pomiędzy uszczelkami nie ma paproszków i resztek, które mogą powodować przecieki. 
Nie przepełniaj naczynia.  
Przenosić w pozycji pionowej. Nie potrząsać. 
 

 
Dystrybutor: TERMIO ul. Gajowa 69b lok. 3, 15-794 Białystok, tel. 535 256 256, e-mail: sklep@termokubki.com.pl 

http://www.termokubki.com.pl/

