
FORGE VACUUM 12 a 16  
Cestovní termohrnek 
 
NEPROTÉKÁ 
IZOLUJE 
SNADNO SE ČISTÍ 
 
1) ZÁMEK UZÁVĚRU PRO SNADNÉ A ČASTÉ POUŽITÍ 
2) OVLÁDÁNÍ UZÁVĚRU JEDNOU RUKOU DÍKY RAMÍNKU UZÁVĚRU 
3) TĚSNĚNÍ UZÁVĚRU 
 
400 a 500 ml 
 
UPOZORNĚNÍ: HRNEK OTVÍREJTE VŽDY MIMO PŘÍMÝ DOSAH OBLIČEJE! 
 

 
FORGE  
NÁVOD K POUŽITÍ 
(doporučujeme návod uchovat pro případné další použití) 
 
UPOZORNĚNÍ: HRNEK OTVÍREJTE VŽDY MIMO PŘÍMÝ DOSAH OBLIČEJE! 
 
Děkujeme vám za nákup termohrnku CamelBak Forge nebo Forge Divide. Přečtěte si, prosím, 
následující jednoduché instrukce k jeho správnému používání. Pro více informací navštivte webovou 
stránku www.camelbak.com/forge. 
 
SOUČÁSTI TERMOHRNKU FORGE 
 
1) multifunkční víčko 
2) uzávěr 
3) tělo (nádoba) 
 
A) pojistka uzávěru 
B) pítko 
C) ramínko uzávěru 
 
Zámek uzávěru je navržen pro časté použití (pro pití i chlazení nápoje). Při jemném zatlačení sklouzne 
uzávěr dozadu a otevře se pítko. Pokud chcete ponechat uzávěr otevřený, zmáčkněte uzávěr směrem 
od pítka a stiskněte pojistku uzávěru. Zavření uzávěru provedete stiskem a uvolněním uzávěru. 
 
JAK HRNEK FUNGUJE 
 
Hlavice i celá lahev jsou navrženy tak, aby nedocházelo k jakémukoliv úniku tekutiny. Pro lepší 
tepelnou účinnost doporučujeme před naplněním nápojem hrnek předehřát horkou vodou. 
 
1. Zatlačte na uzávěr, otevře se pítko. Pít můžete, dokud držíte uzávěr v otevřené poloze, uvolníte-li 
tlak na uzávěr, pítko se ihned zavře. 
2. Potřebujete-li nápoj ochladit nebo chcete-li pít dlouho, zmáčkněte uzávěr směrem od pítka a 
stiskněte pojistku uzávěru. Zavření uzávěru provedete stiskem a uvolněním uzávěru. 
3. Uzávěr otevírejte pouze tehdy, je-li hrnek ve vzpřímené poloze a mimo dosah obličeje. 
 
 



ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 
 
- víčko lze mýt v myčce 
- tělo lze mýt pouze ručně 
 
TIPY PRO ČIŠTĚNÍ 
Odšroubované víčko lépe vyčistíte, pokud uvolníte ramínko uzávěru. Zatlačte na uzávěr, ramínko 
vyskočí, propláchněte a nechte vyschnout. Ramínko zpět zatlačte dvěma prsty. Bezpečnostní zámek 
nedovolí, aby k uvolnění ramínka došlo, když je víčko našroubované na tělu hrnku. 
 
Na umytí těla hrnku použijte teplou vodu a jemný mycí prostředek, nechte asi 5 minut odstát, 
vypláchněte a vysušte. Případné vnitřní skvrny odstraňte použitím jedlé sody a teplé vody (2 lžičky 
sody smíchejte s vodou, naneste na povrch, nechte působit asi 1 hodinu. V případě odolnějších skvrn 
nechte působit přes noc. Vymyjte a osušte. 
 
UPOZORNĚNÍ 
 
- při pití horkých nápojů a manipulaci s nimi dbejte vysoké opatrnosti 
- do termohrnku lze lít nápoje horké, ne však vařící 
- víčko hrnku musí být pevně našroubováno na těle hrnku, aby nedošlo k úniku tekutiny 
- udržujte mimo dosah dětí, pokud je hrnek naplněn horkým nápojem 
- nikdy nedávejte do mikrovlnné trouby ani do mrazáku 
- neplňte hrnek sycenými nápoji, aby nedošlo ke vzniku nežádoucího tlaku uvnitř hrnku a následnému 
úniku tekutiny. 
 
Dodavatel pro ČR: PROGRESS CYCLE, a.s. Palouky 1371, 253 01 Hostivice, tel.: 241 771 181; 
www.progresscycle.cz 
 


