
Voor het eerste gebruik
Voor het eerste gebruik fles, dop en mondstuk goed reinigen met warm water en  
afwasmiddel. Voordat de fles wordt gevuld deze alvast op temperatuur brengen  
door te vullen met warm of koud water. Zo blijft de inhoud straks langer op temperatuur. 
 

Attentie:
- Om lekken te voorkomen de fles niet tot de rand vullen. Vul de fles tot ca.  
 1 cm onder de schroefdraad (het gekleurde deel van de fles). Zie tekening.
-  Deze fles kan dranken warm en koud houden. 
 Niet geschikt voor andere doeleinden.
- Graag de volgende instructies volgen om brandwonden, bederf of verkleuring  
 te voorkomen:  
 1. Buiten bereik van kinderen houden. Hete dranken kunnen verwondingen of  
 brandwonden veroorzaken.
 2. Wees ook zelf voorzichtig met hete dranken! Door de goede thermische 
	 werking	zal	de	buitenzijde	van	de	fles	niet	warm	aanvoelen.	Ook	niet	als	de	 
	 inhoud	van	de	fles	heet	is!
 3. Niet in de buurt van hittebronnen houden. Dit kan leiden tot vervorming of  
 verkleuring van de fles.
 4. Niet gebruiken in de magnetron
 5. Niet gebruiken tijdens het autorijden
 6. Schoonmaken na elk gebruik
 7. Inhoud op dezelfde dag gebruiken
 8. Niet vullen met:
 - koolzuurhoudende dranken 
 - zuivelproducten en vruchtensappen (vanwege de bederfelijkheid en gasvorming)
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Bedankt dat je hebt gekozen voor de HOT&COOL drinkfles van LOCK&LOCK!
De drinkfles is ideaal voor onderweg, outdoor activiteiten, vakanties, op school of kantoor. 

We wensen je veel plezier van je bestelling! 

Gebruiksaanwijzing HOT&COOL drinkflessen

Drank
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Reinigen 
-  Was na elk gebruik de fles grondig met warm water en afwasmiddel. 
- Mag niet in de vaatwasser, ook niet uitkoken. 
- Droog na met een zachte doek om te voorkomen dat water- en roestplekjes  
 ontstaan. Bewaar op een koele, goed geventileerde plaats. 
- Voor een grondige schoonmaakbeurt: vul de fles met heet water en een lepel  
 baking soda, laat onafgedekt 30 minuten staan. Afspoelen met warm water. 
- Voor het verwijderen van water- en roestplekjes: mogelijk kunnen na verloop van 
 tijd door onzuiverheden water- en roestplekjes ontstaan. Om deze te  
 verwijderen vul je de fles met heet water en 10% azijn. Gedurende 30 minuten  
 laten staan. Afspoelen en goed nawassen. 

 
Garantie 
Op de HOT&COOL drinkflessen geldt een garantie van 2 jaar, voor alle defecten die zijn toe te  
wijzen aan productiefouten en/of grondstoffen. Voor schade die ontstaat door  
verontachtzaming van deze gebruiksaanwijzing nemen wij geen verantwoordelijkheid
De garantie is niet van toepassing in de onderstaande, niet limitatief opgesomde,  
gevallen:
- Defecten veroorzaakt door ongelukken, onachtzaamheid of onjuist gebruik
- Gebruik en opslag van goederen en/of stoffen niet voor normaal huishoudelijk  
 gebruik (zoals chemische stoffen, benzine, terpentine, aceton, e.d.)
- Industriële of commerciële toepassingen
- Slijtage en gebreken die eigen zijn aan normaal gebruik.

Klantenservice:
LOCK&LOCK Benelux B.V.  
Oostergracht 3   
3763 LX  SOEST   

telefoon: 085 - 8001800 
email: info@locklock.nl 
website: www.locklock.nl

Bezoek ook eens onze Facebook en Instagram als je op de hoogte 
wilt blijven van het laatste nieuws en leuke acties.
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