
WMF termo izolační láhev Motion  
 
Dojíždějící a všichni, kteří jsou v pohybu, ví, jak dobré je mít šálek horké kávy nebo čaje po ruce 
kdykoli a kdekoli. Termo izolační láhve WMF Motion udržují nápoje teplé po dlouhou dobu. Jejich 
stylový design zaručuje, že si můžete svůj horký nápoj vychutnat kdekoli a kdykoli ve velkém stylu a 
bez použití jednorázových kelímků, čímž pomáháte chránit životní prostředí.  
 
Vlastnosti  
Termo izolační láhve s dvoustěnnou tepelnou vložkou z nerezové oceli udržují nápoje při vhodné 
teplotě po dobu několika hodin.  
Vakuum mezi nerezovými stěnami snižuje množství ztraceného tepla a zvyšuje izolační výkon.  
360° otevírání vám umožní pít ze všech úhlů.  
Snadno se čistí a jsou odolné, pokud dodržíte následující pokyny.  
Před prvním použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny k použití a 
péči.  
 
Pokyny k použití  
Před prvním použitím opláchněte láhev vlažnou vodou a nechte ji důkladně vyschnout.  
K optimalizaci výsledků izolace, opláchněte před použitím láhev horkou nebo studenou vodou.  
Nikdy nepředehřívejte láhev v mikrovlnné troubě, troubě nebo na varné desce.  
Naplňte láhev ne více než asi 2 cm pod odlévací zátku, nikdy ji nenaplňujte úplně.  
Pro otevření stiskněte víčko dolů. 360° otevírání vám umožní pít ze všech úhlů.  
Pro zavření stiskněte víčko opět dolů.  
K naplnění láhve otočte víčkem proti směru hodinových ručiček a vytáhněte.  
EN  
Pokyny k čistění a péči  
Aby se víčko pečlivě umylo, může se kompletně demontovat.  
Opláchněte vnitřní stranu tepelné vložky teplou vodou s trochou čistícího prostředku.  
K zajištění pečlivého propláchnutí doporučujeme použít mycí kartáč WMF s měkkou houbičkou.  
Nepoužívejte žádné čistící kartáče vyrobené z kovu nebo tvrdého plastu a nikdy láhev neoplachujte 
čistícími prostředky pro drhnutí, roztoky nebo bělícími prostředky.  
Po vyčistění opláchněte láhev čistou, teplou vodou a nechte uschnout.  
Vnější stranu láhve omyjte měkkým vlhkým hadříkem a otřete do sucha.  
Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky, drátěnky a podobné předměty.  
Nenamáčejte láhev do dřezu. Láhve nejsou vhodné pro mytí v myčce na nádobí.  
Po zaschnutí by se měly láhve skladovat se sejmutým víčkem, aby se zabránilo vývoji bakterií a pachů.  
 
Pokyny pro bezpečné používání  
Ujistěte se, že láhve přemisťujete nebo skladujete ve svislé poloze.  
Láhve nepoužívejte na nápoje sycené oxidem uhličitým.  
Nepoužívejte k udržování teplých mléčných produktů nebo dětské výživy, hrozí riziko vzniku bakterií.  
Dbejte na to, aby byla láhev mimo dosah dětí.  
Láhve jsou určeny pouze k použití pro jídlo a pití.  
 
Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte prosím náš tým zákaznických služeb na 
www.wmf.cz/kontakt nebo na čísle 731 010 111.  
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