אין להשתמש במוצר זה למעט אחסון ושמירה על • כשמכילים משקאות חמים:
משקאות חמים או קרים.
• •לשתות לאט מבלי להטות את המוצר לפתע.
אל תחזיק את המוצר מהמכסה בעת נשיאה • •הלחץ בתוך המוצר עשוי לעלות ,מה שמקשה
על הסרת המכסה .אם זה קורה ,פתח את
מכיוון שהמוצר עלול ליפול ולגרום לפציעות.
המכסה פעם אחת והסר את ערכת המכסה.

שמות החלקים

וודא שאין דליפת משקאות לפני השימוש במוצר .אל תפרק את המוצר (למעט חלקים המיועדים
לפירוק(.
הימנע מנפילה או מכה קשה על משטחים.
לעולם אל תסיר את המדבקה
בתחתית הגוף הראשי.

אין לחמם במיקרוגל ,שכן פעולה זו עלולה לגרום
לניצוצות.
אל תניחו ליד להבות פתוחות (תנורי גז וכו ') ,על
גבי תנורי חימום חשמליים ,או מכשירי בישול ,
שכן פעולה זו עשויה לגרום לשריפה או תקלה.

יש לנקות היטב את החלק הפנימי והחיצוני של
הגוף הראשי (הפה) ואת הפקק והאטמים לאחר
כל שימוש .היזהר במיוחד לאחר מילוי המוצר עם
משקאות ספורט.
אל תפתח את המכסה כשהמוצר קרוב לפניך או
מוטה אליך.

כשמוזגים משקאות חמים לגוף הראשי ,יש להקפיד
שלא יתהפך.

אל תמלא את המוצר כאשר המכסה
מחובר ,מכיוון שהוא עלול לעלות על גדותיו.

אין לשתות מהמוצר בזמן נהיגה.

אל תניחו ליד מקורות חום כמו תנורי גז ,תנורים
ומחממים ,שכן פעולה זו עלולה לגרום לעיוות או
שינוי צבע המוצר.

כאשר מחזיק משקאות ברכב זמין:
•וודא כי המוצר יושב היטב בתוך מחזיק המשקה.
אל תשתמש במתלה שתייה תלוי המוצמד לחלון
או לפתח האוורור.

שברו קוביות קרח לחתיכות עלול לגרום לעיוות
הגוף הראשי ולנזילה.
הנח את המוצר אנכית כשאתה נושא אותו
בשקית כדי למנוע דליפה או עיבוי.

צרכו את המשקאות באותו יום.
משקאות מקולקלים עלולים לייצר גז ,ולהעלות
את הלחץ בתוך המוצר ולגרום להתפוצצות
המכסה.

לעולם אל תמלא את המוצר בדברים הבאים:
מוצר זה מיועד לשתייה ישירה ,כך שהמשקה עשוי • קרח יבש או משקאות מוגזים
להתיז אם הוא משמש למזיגה.
+נוזלים עתירי נתרן כמו מרק,
מוצרי חלב או מיץ פירות .
אל תגרד או שפשף את העיצוב בחלק החיצוני של
עיסת פירות או עלי תה
הגוף הראשי באמצעות ציפורניים או חפצים קשים,
מכיוון שהדבר עלול לגרום לעיצוב להיפגע.
הערה :רשרוש שעשוי להישמע כאשר מטלטלים את הגוף הראשי מקורו בנייר האלומיניום המתכתי

מיכל
ראשי

מעצור

לא ניתן להסיר את
האטם דרך המעצור
• • האיורים המשמשים במדריך הוראות זה עשויים להיות שונים מהמוצר שרכשת בפועל.
• • אנא קרא הוראות אלה לפני השימוש ,ושמור לעיון עתידי.
• אנא עקוב אחר הוראות אלה למניעת פציעות ,צריבה ,תאונות ,תקלה או הידרדרות
ביצועים של המוצר ,שפיכה של משקאות וכו'.
אל תאפשר לתינוקות או לילדים קטנים
אין להשתמש אם מים נכנסים לחלק הפנימי של
להשתמש במוצר זה .הרחק מטווח הגעה של
שכבת הוואקום.
תינוקות וילדים קטנים.
אם המים הפנימיים מחלחלים
שכבת מחוץ לשכבת הוואקום שתייתו
ודא תמיד כי החלקים מחוברים במהלך
וואקום עלולה לגרום למחלה
השימוש.

אזהרה

Layer

.

השאירו מקום בגודל  1ס"מ אל תחבר חלקים אחרים מאלה שתוכננו
.כשממלאים את הגוף הראשי במיוחד עבור מוצר זה.
אל תשתמש במוצר אם ביצועי הבידוד
התרמי שלו התדרדרו.

מרווח מתחת לשפה

המשמש בבידוד הוואקום להגברת החזקת החום (קר) ואינו מעיד על תקלה.
SM-W (E/K/T/C) / A
2חבר את המעצור.
יישר את  9הסימנים על ערכת מכסה המכסה ואת
הלשוניות על הפקק ,ולחץ על הפקק פנימה כדי
לחבר אותו.

• עקוב אחר הוראות הטיפול ושטוף את המוצר היטב לפני השימוש.
• כאשר אתה משתמש במוצר בפעם הראשונה ,יכול להיות שיש ריח פלסטי .עם זאת ,זה יהיה פחות
מורגש עם השימוש .

פתוח

נעילה ונעילת בטיחות

נעול

• אל תסגור את המכסה כאשר נעילת
הבטיחות נעולה.
נקה את המוצר לאחר כל שימוש בכדי למנוע ריחות ועובש וכדי לשמור על המוצר
•תמיד יש לפרק את המוצר לפני הניקוי.
בעת ניקוי המוצר:
•אין להרתיח או להשתמש במדיח כלים או במייבש כלים.
• אין לנקות באמצעות מדלל צבע ,אבקות ליטוש ,חומרי ניקוי שוחקים ,מברשות קרצוף (ניילון,
חוט מתכת וכו ') ,ספוגי מלמין ,צד הניילון של ספוג שוחק ,או כל פריט דומה.
•אל תשתמש באקונומיקה מכיוון שהיא עלולה לפגוע במוצר.
•הגוף הראשי ניתן לשטיפה מלאה ,אך אין להשרות אותו במים למשך זמן ממושך.
• אם המוצר אינו אמור לשמש לתקופה ממושכת ,יש לשטוף היטב ולייבש היטב .אחסן את
המוצר הרחק מטמפרטורות ולחות גבוהות.
טיפול קבוע
@השתמש במים פושרים ובנוזל לשטיפת כלים ,לשטוף את המכסה ואת החלק החיצוני של הגוף
הראשי בעזרת ספוג ואת החלק הפנימי של הגוף הראשי בעזרת ספוג רך עם ידית.
השתמש במברשת קטנה במידת הצורך.
@שטפו ,נגבו את יתרת המים והשאירו להתייבש היטב.
•ניתן להסיר פסים או כתמים הנגרמים על ידי שפשוף על החלק המצופה של הגוף הראשי
באמצעות ספוג רך.

התמודדות עם לכלוך עיקש
@מלאו את הגוף העיקרי במים חמים עם  10%חומץ מבלי לחבר את
ערכת המכסה.
@לאחר  30דקות עד שעה ,שטפו את הפנים היטב.

חלודה וכתמי מים

הסר את ערכת המכסה והשתמש בחומר הניקוי שלZojirushi SB-ZA01E

כתמי קפה ותה

החלפת אטם מכסה הבלם והמכסה:
אנו מקפידים להשתמש רק בחומרים בטוחים והיגייניים למגע עם מזון .עם זאת ,אם חלקי
פלסטיק ניזוקים או שמשטחם מחוספס ,אנא החלף אותם לביצועים מיטביים .הפקק וחלקים
מתכלים אחרים עשויים להזדקק להחלפה בגלל זמן ובלאי .אנא בדוק אותם פעם בשנה.
בעת החלפת חלקים ,אנא רשום מראש את מספר הדגם ושם החלק .ואז צרו קשר עם
החנות בה רכשתם את המוצר או עם שירות הלקוחות של  Zojirushi.חלקי חילוף עשויים
להיות בתשלום נוסף
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כיצד לסגור

פתח

פתיחה וסגירה של הפיה

•

כיצד לפתוח

Opens

כיסוי הפיה
יפתח מעט
שחרר

לחץ

1הסר את המעצור.
כשהמכסה פתוח ,החזק את המכסה ולחץ על
החלק האחורי של אזור הלגימה (חלקים
המצוינים על ידי החצים}) כדי להסיר את
המעצור.
2הסר את אטם המכסה.
צבוט את קצה אטם המכסה ומשוך אותו לעברך כדי
להסיר אותו.
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