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  GEBRUIKSAANWIJZING
Thermoskan 2,1 liter met hendel voor eenvoudige uitgifte 
 

  WAARSCHUWING 
 
- Voor gebruik de plastic zak verwijderen en buiten het bereik van baby’s en kinderen 
 houden ter voorkoming van verstikking.  
- Niet in kinderledikanten, -wagens of box gebruiken. 
- Niet geschikt voor gebruik in de buurt van kinderen. Deze kan is niet bedoeld 
 voor gebruik door kinderen. 
- Niet met warme melkprodukten, vruchtensap, droog-ijs, of koolzuurhoudende 
 dranken vullen. 
- Gebruik deze kan niet in de auto. Bij heen en weer schudden kan er drank uittreden. 
- Drink nooit direct uit de kan of de tuit. 
- Draai de kan nooit om, de drank kan dan uitstromen. 
- Plaats de kan nooit naast of in een bak- of magnetron oven. 
- Draag de kan alleen aan het hengsel, niet aan de behuizing. 
- Verwijder nooit onnodig de bodem. 
- Plaats de hendel weer in de eerste positie, als de kan niet wordt gebruikt.

  INGEBRUIKNAME
De binnenfles voor gebruik met heet water omspoelen.

  GEBRUIK
  Deksel openen 
- Beweeg de draaghendel naar achteren.
- Druk de knop aan voorzijde in en kantel het deksel naar achteren. 

  Hete dranken
- Wanneer u de thermoskan voor een hete drank wilt gebruiken, de binnenfles  
 5 à 10 minuten met heet water voorverwarmen. 
- Giet na het voorverwarmen de kan leeg en vul deze met de hete drank die u warm 
 wenst te houden.
- Verwijder de mengpijp en vul tot 3 cm onder de opening. 
- Plaats de mengpijp en sluit het deksel.

  Koffiezetten
De thermoskan is uitgevoerd met een speciale mengpijp, waardoor het mogelijk is om 
direct in de kan koffie te zetten. De mengpijp zorgt voor een constante koffie kwaliteit. 
- Verwarm de  thermoskan voor, zoals voorgeschreven. 
- Plaats de lege thermoskan goed gecentreerd onder de filteruitloop.
- Start de koffiemachine, de koffie stroomt nu direct in de thermoskan.

  Koffie uitdoseren
- Sluit het deksel, deksel moet dicht klikken.
- Til de hendel op totdat de veiligheidsklem de hendel vergrendelt.
- Kopje onder de tuit houden en de hendel rustig indrukken.
Let op:  Als u te hard op de hendel drukt, kan de drank spuitend uit de tuit komen.

  Gekoelde dranken
- Voor gebruik met koud water omspoelen
- Giet de drank in de thermoskan.
- Breek het ijs (blokjes) in kleine stukjes.
- Vul de thermoskan met ijs.

  ONDERHOUD
De buitenzijde van de kan reinigen met een schone vochtige doek. 
Gebruik geen schuurmiddelen.
De kan niet in het water dompelen of in de vaatwasmachine reinigen.

  Dagelijkse reiniging
Na gebruik de binnenfles goed omspoelen met warm water, of reinig indien nodig met 
Animo koffie aanslagoplosmiddel.
De stijgbuis met warm water spoelen en afdrogen.
 

  MANUAL
Thermos jug 2.1 litre with lever for easy dispensing
  
  WARNING 

- Before use, keep plastic bags away from small children to avoid choking hazard. 
 Do not use plastic bags in cribs, beds carriages or play-pens.
- Do not use with or near children.  
- This jug is not intended for use by children.
- Do not fill with warm milk products or baby food, fresh juice, dry ice or carbonated   
 drinks. 
- Do not carry the jug in a car. Tumbling or jolting during transport may cause 
 sudden outflow.
- Do not drink directly from the jug or spout.
- Do not tilt or overturn the jug, the contents may flow out.
- Do not place near or inside a stove or microwave oven
- When carrying the jug, be sure not to hold the outer lid. Alway use the handle.
- Do not remove the base of the jug unnecessarily.  
- Be sure to put the lever back in the first stage position when not in use.

  PREPARATIONS BEFORE USE
Before use, rinse the inner bottle thoroughly with hot water.

  USE 
  To open the lid 
- Move the handle to the back of the jug.
- Sqeeze the front button and lift the lid upwards.

  Hot beverages
- When using the thermos jug for hot beverages, pre-heat the inner bottle 5 à 10 minutes  
with hot water. 
- Empty the thermos jug after pre-heating and fill it with the hot beverage.
- Remove the mixing tube and fill upto 3 cm below the mouth of the inner bottle. 
- Place the mixing tube and close the lid.

  Making Coffee 
The thermos jug is designed with a special mixing tube, that makes it possible to brew 
coffee directly into the thermos jug. The mixing tube ensures a constant quality of the coffee.
- Pre-heat the thermos jug as descibed above.
- Centre the empty thermos jug under the filteroutlet, with open lid.
- Start the coffee machine and coffee runs directly into the thermos jug.

  To dispense beverages
- Close the lid, lid has to close with a click.
- Lift the lever arm high enough to engage the safety prop that holds it in place.
- Hold a cup under the spout and press the lever.
Attention: If you press the lever too hard, the contents may splash out of the spout.

  Cold drinks
- For cold beverage pre-cool with cold water
- Pour the beverage into the thermos jug.
- Break the ice (cubes) into small pieces.
- Fill the thermos container with the ice.

  MAINTENANCE
The outside of the jug can be cleaned with a clean wet cloth. Never use any abrasives.
Do not immers the thermos jug in water. 
Do not clean the thermos jug in a dish washer.

  Cleaning (daily)
Rinse inner bottle with warm water after each use, or clean with Animo coffee fur remover
if necessary. Wash the stopper with luke-warm water and dry.
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