JAK SPRÁVNĚ ČISTIT JEDNODÍLNÝ VENTIL
U HRNKŮ Č. 4700197, 44701097, 44702097, 44703097.
INFORMACE O VÝMĚNĚ JEDNODÍLNÝCH BÍLÝCH VENTILKŮ
Z DŮVODU NESNADNÉHO ČIŠTĚNÍ A NÁSLEDNÉ VIZUÁLNÍ KONTROLY
ČISTOTY

Jednodílný bílý ventilek

jednodílný průhledný ventilek

dvoudílný ventilek

Ve světě se prodaly miliony hrnečků Explora, ale některými medii v USA a
Kanadě proběhly v minulosti zprávy, že lidé měli občas problémy s čištěním
jednodílného ventilku ve víčku těchto hrnků., kde se pak mohly usazovat
nečistoty.
Chtěli bychom, aby každý byl s produkty Tommee Tippee spokojený. Proto
výrobce naslouchá svým zákazníkům a na trhu už jsou nové hrnky TT
s průhlednými ventilky pro lepší kontrolu čistoty a v současné době i „nová
generace“ s ventilky ze dvou dílů pro snadné čištění a kontrolu čistoty díky
průhledné části.
Naše firma v současné době dodává na náš trh už pouze tyto hrnky „nové
generace“ s dvoudílnými, snadno čistitelnými ventilky. Poznáte je podle
nápisu na obalu „NEW improved“ a čísel 44710197, 44711097, 44712097,
44713097.
Pokud jste zakoupili a používáte hrnek Tommee Tippee s bílým
neprůhledným pítkem s číslem shodným s číslem v nadpisu, můžete nás
kontaktovat na adrese forbaby@forbaby.cz a my vám zajistíme výměnu za
průhledný ventilek nebo za nový hrnek s dvoudílným ventilkem.

PÉČE O NEKAPAJÍCÍ HRNEK TT
JEDNODUCHÝ NÁVOD NA SPRÁVNÉ ČIŠTĚNÍ
Prosíme, vždy si pečlivě přečtěte návod, který najdete u každého našeho produktu
včetně instrukcí pro správné čištění. Nekapající hrnky s ventilkem se, stejně jako
podobné produkty jiných výrobců, nemají používat pro kapaliny na olejovém základě
(kvúli možnému zabarvení) a pro džusy apod. obsahující dužinu.

JAK SPRÁVNĚ ČISTIT „NEKAPAJÍCÍ HRNKY“ TOMMEE TIPPEE
1. Odšroubujte víčko a vyndejte ventilek z víčka (důležité pro důkladné vyčištění)

2. Po každém použití hrnku hned umyjte důkladně všechny části v teplé mýdlové vodě a
důkladně opláchněte. Ventilek myjte pouze v ruce a všechny jeho otvory důkladně
čistou vodou vypláchněte, zbytek vody vytřepejte a nechte vyschnout na vzduchu.
Všechny ostatní části hrnku můžete mýt i v horním patře myčky.
3. Pokud ventilek myjete v mýdlové vodě, nezapomeňte ho pak důkladně vypláchnout
čistou vodou skrz všechny jeho otvory, aby v něm nezůstaly žádné zbytky umývacího
prostředku.
4. Pro odstranění přebytečné vody s ventilkem zatřeste a nechte ho vyschnout na
vzduchu, než ho vrátíte zpět do víčka hrnku. Hrnek a víčko skladujte zvlášť, aby
jakákoliv zbytková vlhkost mohla uschnout.
5. Jakmile jsou všechny části po čištění suché, vložte opět ventilek do víčka a zatlačte na
místo.

Našroubujte víčko.
Jako většina hrnků s ventilkem, ani TT hrnky se používají jen pro vodu, čaje a džusy bez
dužiny.
Prosíme, nepoužívejte pro sycené nápoje a horké tekutiny.

