
ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA:

Zawsze wciskaj przycisk, gdy 
kubek jest w pozycji pionowej, z 
dala od twarzy, w celu obniżenia 
ciśnienia wewnątrz kubka.

Z wciśniętym przyciskiem, przechyl 
kubek aby się napić.

Puść przycisk. Kubek zamknie 
się automatycznie. 

● Kubek jest przeznaczony do zimnych lub gorących napojów niegazowanych.
● Nakrętka z technologią AUTOSEAL® dostarczona wraz z tym produktem, pasuje tylko do nowego kubka Contigo®.  Nie jest 

przeznaczona do stosowania z innymi produktami.
● Sposób zakręcania nakrętki oraz jej zabezpieczania na kubku:

● Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj.
● Bezpośrednio po użyciu przepłucz wieczko ciepłą wodą.
● Nakrętkę można myć w zmywarce, umieszczając ją w górnym koszu. Przed myciem należy otworzyć wewnętrzny 

system nakrętki, a przed kolejnym użyciem kubka należy cały system ponownie zmontować. 
● Korpus kubka należy myć ręcznie. Mycie w zmywarce może spowodować uszkodzenie powłoki lakierniczej kubka. 

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

Delikatnie dociśnij i obróć w lewo, aż słyszalny będzie odgłos kliknięcia. 
Pokrywka zostanie zabezpieczona. Dokręć pokrywkę w prawo w celu jej 
uszczelnienia.

Po ustawieniu blokady, nie można wcisnąć przycisku AUTOSEAL. Aby odblokować 
przycisk, należy nacisnąć blokadę po stronie bez ikony.

● Funkcja blokowania została wprowadzona, aby zapobiec przypadkowemu wciśnięciu przycisku AUTOSEAL® podczas 
przenoszenia kubka pełnego płynu. 

● Przed każdym użyciem dokładnie wypłucz zarówno nakrętkę, jak i korpus.
● Po umyciu kubka należy go przechowywać ze zdjętą nakrętką, aby części dokładnie wyschły.

● Przed użyciem umyj ręcznie wszystkie części w wodzie z płynem. Dokładnie wypłucz i wysusz. Jeśli nakrętka jest mocno 
zabrudzona, należy moczyć ją przez 10min w ciepłej wodzie z płynem. 

OSTRZEŻENIE
● Z kubka zalanego wrzątkiem wydobywa się gorąca para. Należy  zmniejszyć ciśnienie, wciskając przycisk AUTOSEAL® z dala 

od siebie. Trzymając kubek w pozycji pionowej.
● W przypadku zalania kubka wrzątkiem, odczekaj co najmniej 3 minuty, po czym nakręć nakrętkę na kubek.
● Przed przystąpieniem do picia, sprawdź czy nakrętka jest właściwie spasowana z korpusem i dokręcona na 100%.
● Nie przepełniaj. Wlej płyn do poziomu poniżej gwintu korpusu.
● Nie wkładaj do kuchenki mikrofalowej ani zamrażalki.
● Nie używaj środków czyszczących zawierających wybielacze, chlor, materiały ścierne lub inne agresywne chemikalia.

Zamknięte Otwarte
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