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Dizajnový nerezový hrnček 
Jānoshiik

200ml

8.5cm

8c
m

Návod na použitie



janoshiik.sk

UPOZORNENIA 
• NEPOUŽÍVAJTE výrobok v mikrovlnnej rúre, na sporáku alebo v 
akomkoľvek type rúry. 

• NEPOUŽÍVAJTE výrobok na otvorenom ohni

• NEDOPORUČUJEME NA POUŽITIE PRE DETI: Uchovávajte 
mimo dosahu detí, najmä ak výrobok obsahuje horúci obsah, ktorý 
môže popáliť alebo opáliť používateľa. 

• Vždy pred konzumáciou otestujte teplotu obsahu 

• NEPREPLŇUJTE nádobu: Ponechajte priestor v hornej časti 
nádoby, aby nedošlo k pretečeniu. Horúci obsah môže používateľa 
spáliť alebo obariť, ak dôjde k jeho pretečeniu. 

• Všeobecne by obsah nemal zostať v nádobe dlhšie ako 24 hodín. 
Určitý obsah, ktorý zahŕňa napríklad mlieko a mliečne výrobky ale-
bo iné potraviny, sa môže začať kaziť skôr. Pri používaní výrobku s 
rýchlo sa kaziacim obsahom postupujte opatrne. 

PRÍRUČKA STAROSTLIVOSTI A POUŽITIA 

VŠEOBECNÁ STAROSTLIVOSŤ
• Pred prvým použitím a čo najskôr po každom použití umyte všet-
ky diely teplou mydlovou vodou. Všetky časti dôkladne opláchnite 
a nechajte uschnúť 

• Obsah by nemal byť ponechaný v nádobe dlhšie ako 24 hodín. 
Čo najskôr po každom použití umyte všetky diely teplou mydlovou 
vodou. Všetky časti dôkladne opláchnite čistou vodou. Pred ďalším 
použitím alebo skladovaním nechajte všetky diely úplne vysušiť

• NEPOUŽÍVAJTE abrazívne čistiace prostriedky ani drôtrnku 
pretože môžu poškodiť povrch.

• Na žiadne časti výrobku NEPOUŽÍVAJTE bielidlo ani čistiace 
prostriedky obsahujúce chlór.

• Tento produkt je vhodný do umývačky riadu; odporúča sa však 
ručné umývanie, pretože umývačka riadu používa drsnejšie čisti-
ace prostriedky a horúcu vodu, ktoré môžu ovplyvniť vzhľad vášho 
produktu. 

Dizajnový nerezový hrnček Jānoshiik je výbornou kvalitnou alter-
natívou za plastové hrnčeky. Vhodný na kempovanie, turistiku, do 
práce, šport, alebo cestovanie

HLAVNÉ VÝHODY:
hrnček je vyrobený z vysoko kvalitnej nerezovej potra-
vinárskej ocele s odolnosťou proti poškriabaniu

hrnček je vhodný do umývačky, odporúča sa čistiť ručne 
vlažnou vodou a trochou umývacieho prostriedku

nekoroduje, neobsahuje a neuvoľňuje žiadne škodlivé 
látky opakovane použiteľné a umývateľné

má veľmi nízku hmotnosť a je dodávaný v obale z recyklo-
vaného papiera

vhodný do práce, na turistiku, šport, cestovanie i kem-
povanie

Jānoshiik
HM Performance s.r.o.

Horná Krupá 41
919 65

IČO 47773375
DIČ 2024091036

ŠPECIFIKÁCIA:
Rozmery: Výška 8 cm, priemer 8,5 cm
Objem: 200 ml
Hmotnosť: 165 g
Krajina pôvodu: Navrhnuté na Slovensku. 

POUŽITIE
1. vyberte hrnček z krabice
2. skontrolujte, či balenie obsahuje všetky súčasti balenia
a) hrnček
b) návod na použitie
3. po vybalení hrnček dôkladne umyte
4. hurá na cesty


