0,5 l

Drikkeflaske
Kan både bruges til kulsyreholdige og varme drikke

Info & plejehenvisninger

Lige et par ekstra tips

Alle ergobag drikkeflasker tåler opvaskemaskine, er fri for skadestoffer,
indeholder hverken blødgørere eller bisphenol A (BPA), hverken lugter
eller smager som plastik og egner sig også til varme drikkevarer.

• Drikkeflaskerne er ikke egnet til børn under 3 år
• Tjek, at låget er fast skruet på og at flasken holder
tæt ved at vende flasken på hovedet

Anvendte materialer:
• Flasken er lavet af polypropylen

• Lukningen åbnes med en drejebevægelse
(se markeringen på mundstykket)

• Det påtrykte motiv består af levnedsmiddelægte farvestof

• Undlad at åbne flasken med tænderne

• Drikketuden er lavet af elastomer

• Flasken må maks. fyldes til 2,5 cm under kanten
• Pas på med at ryste flasken ved brug af kulsyreholdige drikkevarer
• Hvis flasken indeholder gærende, kulsyreholdige eller næringsstofrige
drikkevarer, opstår der tryk i flasken. Dette kan du stille og roligt lukke
ud ved at dreje langsomt på låget

Du har glæde af din ergobag drikkeflaske
ekstra længe, hvis du…
1 Skyller flasken
• i varmt vand på mindst 65° grader i hånden
eller opvaskemaskinen inden brug
• kun rengør lukningen i varmt vand på maks. 70° grader

Sådan udskifter du mundstykket
1

Mundstykket på ergobag drikkeflasken kan du
skille fra låget ved at dreje det frem og tilbage
mens du samtidig trækker de to dele fra hinanden.

2

Når du er færdig med rengøre mundstykket,
trykker du det igen på plads i låget. Fugt mund
stykket med lidt vand inden du sætter det på
plads. På den måde undgår du utætte steder.
Afslut med at tjekke låget indefra: Sidder mund
stykket korrekt placeret i lukningen i forhold til
markeringerne? Flasken er kun 100% tæt hvis
dette er tilfældet.

2 vasker flasken efter hver brug
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Åben

• og lader den tørre fuldstændigt
• opbevarer flaske og låg åbne og adskilt fra hinanden
• vasker flasken og låget med opvaskemiddel samme dag,
hvis du haft andre drikkevarer end vand i flasken
• sørger for at undgå direkte kontakt mellem flasken og opvaske
maskinens varmelegeme, når du vasker din flaske i opvaskemaskinen
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For at være på den sikre side, skal du dreje
lukningen mod ”OPEN”, og åbne den ved
at trække. Du lukker flasken ved at trykke og
dreje lukningen mod ”CLOSE”. Kigger du nu ind
i låget, kan du se at mundstykkets små greb er
gledet på plads i lukningen.
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Lukket
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Du finder flere oplysninger om ISYbe® drikkeflasken og brugen
af den på www.isybe.de

