
TERMOSKA GLAMOUR BUGATTI 
 
DŮLEŽITÉ POKYNY 
Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral termosku Glamour od Bugatti. 
Funkce termosky Glamour je udržovat nápoje na jejich teplotě co nejdelší čas ( horké nebo 
studené ).Vakuum tvořený mezi dvěma skleněnými stěnami vnitřní vložky zabraňuje přímý přenos tepla. Pro 
zlepšení výkonu izolace jsou povrchy skleněné vložky postříbřené.  
Vezměte prosím na vědomí, že tento výrobek obsahuje skleněnou vložkou a proto musí být s výrobkem 
zacházeno s opatrností, aby se zabránilo možnosti jejímu poškození. 

 
Před použitím tohoto výrobku si přečtěte důkladně všechny pokyny o instalaci, použití a 
údržbě. 
Pokud budete dodržovat návod, termoska Vám bude sloužit po dlouhá léta. 
Tento výrobek odpovídá aktuálním platným evropským normám DIN EN 12546-1 , LFGB a FDA. Materiály a 
předměty určené pro styk s potravinami - izolované nádoby pro domácí použití. 
 
DŮLEŽITÉ BEZPE ČNOSTNÍ POKYNY 
 

1) Pečlivě si přečtěte všechny instrukce. 
2) Tento návod si pečlivě uschovejte. 
3) Termoska je určena pro domácí použití. Není určená jako cestovní a pokud by byla položená na bok, 

mohla by z ní unikat tekutina. 
4) Je-li výrobek používán v blízkosti dětí, je nezbytný nad mimi dohled. Termoska by neměla být 

obsluhována dětmi nebo osobami se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností, nebo 
osobami neseznámenými s bezpečnostními pokyny a instrukcemi. Termosku by měli používat pouze 
dospělé osoby, které jsou obeznámeny s pokyny a návody tohoto výrobku. 

5) Plastový obal termosky držte mimo dosah malých dětí, mohlo by dojít k jejich udušení. 
6) Pozor: nebezpečí popálení! Buďte opatrní při nalévání horké tekutiny. Únik horké tekutiny může 

způsobit popálení. 
7) Vyhněte se kontaktu s pokožkou. Může dojít k popálení. 
8) Nepijte přímo z termosky. 
9) NEVKLÁDEJTE kostky ledu do termosky, NENAPLŇUJTE termosku sycenými (perlivými) nápoji 

nebo suchým ledem, NENAPLŇUJTE termosku polévkami ani jinými tekutinami obsahující sůl, 
NEVKLÁDEJTE do termosky čajové či jiné lístky a ovocnou dřeň. 

10) Umístěte termosku na rovný povrch a ujistěte se, že základna drží pevně na povrchu a nemůže být 
překlopena. Nenechávejte termosku v blízkosti tepelných zdrojů. 

11) Nesnažte se termosku předehřívat v troubě, mikrovlnné troubě, na sporáku či jiném teplém povrchu. 
Termoska by se nenávratně poškodila. 

12) Dávejte pozor, aby nedošlo k pádu termosky. 
13) Maximální hladina nápoje v termosce by neměla přesáhnout 3 cm pod okraj termosky. 
14) Nepřemisťujte termosku s nápojem ať už otevřenou nebo neuzavřenou. Přemisťujte termosku ve svislé 

poloze. 
15) Nedívejte se do termosky při jejím naplňování. 
16) Neplňte termosku mlékem nebo dětskou výživou. Je zde riziko růstu bakterií. 
17) Termoska s dvojitou skleněnou vložkou je určená pouze na rovný povrch. Není určená k přepravě, 

mohlo by dojít k rozbití skla. 
18) Zacházejte s termoskou opatrně, aby nedošlo k jejímu poškození. 
19) UPOZORNĚNÍ: V případě pádu či jiného poškození termosky vždy zkontrolujte, zda 

vnitřní skleněná vložka není poškozená. V případě poškození, termosku nepoužívejte 
a NEPIJTE nápoj, může obsahovat úlomky skla!  

 
 
INSTALACE A UVEDENÍ DO PROVOZU 
1) Po vyjmutí termosky z obalového materiálu se ujistěte, že je výrobek v perfektním stavu a nic, jako 
obalový materiál, záruční list nebo jiné příslušenství se nedostalo při přepravě do vnitřní skleněné vložky 
termosky. 
Plastový obalový materiál držte mimo dosah malých dětí, může způsobit udušení.  



Chcete-li odstranit prach, který se mohl nahromadit na povrchu výrobku, použijte měkký, suchý hadřík.  
a) Před prvním použitím se ujistěte, že šroub dna termosky je utažen a těsní. Pomocí mince můžete šroub 

dotáhnout ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že těsnění mezi skleněnou baňkou a základnou je 
správně napnuté. 

 
POUŽITÍ – RADY A DOPORUČENÍ 
 
b)  Chcete-li otevřít horní část termosky, stačí jednoduše otočit víčkem proti směru hodinových ručiček. 
Toto vám umožní naplnit termosku nápojem. 
c)  Před prvním použitím karafu opláchněte důkladně vodou. 
d)  Pro dosažení lepšího výsledku a zabránění tepelného šoku doporučujeme před naplněním karafy horkým 
nápojem naplnit termosku vlažnou vodou a ponechat po dobu tří minut.V opačném případě naplňte 
termosku po dobu tří minut studenou vodou. 
e)  Po naplnění termosky nasaďte víko a otáčejte ve směru hodinových ručiček dokud není pevně 
připevněné k termosce. Ujistěte se, že ryska víčka je v jedné linii s rukojetí. 
f) Maximální výše nápoje v termosce by neměla překročit 3 cm od hrdla karafy. Je nezbytné ponechat 
dostatek místa pro správné nasazení a našroubování víčka termosky. UPOZORNĚNÍ: plnění termosky 
horkými nápoji např. přímo z varné konvice, může způsobit popáleniny. Proto buďte vždy opatrní! 
g)  Nalévání nápojů je velmi snadné a není nutné odstranění víčka. Stačí stlačit tlačítko na středu víčka. 
Uslyšíte „cvaknutí“ a tlačítko zůstane v nižší poloze. Mechanismus poté umožní nalít nápoj. Nepřemisťujte 
termosku bez víčka, pokud obsahuje nápoj. Přemisťujte termosku vždy ve vertikální poloze. 
h)  Poté, co nalijete nápoj, pamatujte vždy tlačítko víka vrátit do polohy uzavřené-opětovném stlačením 
tlačítka na zátce. 
 
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA  
 
Termosku čistěte po každém použití. Sejměte víčko otočením proti směru hodinových ručiček. K čištění 
termosky použijte teplou vodu a pouze tekuté mycí prostředky. K čištění vnitřku termosky nepoužívejte 
kartáče z kovu nebo tvrdého plastu. Chcete-li odstranit odolné skvrny, použijte roztok z jedlé sody a teplé 
vody: roztok nechte působit min.jednu hodinu ( pokud necháte roztok působit přes noc, získáte vynikající 
výsledek). Termosku nechte bez uzávěru a poté dobře vypláchněte teplou vodou (min.3x). K mytí 
nepoužívejte abrazivní prostředky a termosku nikdy NEMYJTE V MYČCE NÁDOBÍ. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


