
Gebruiksaanwijzing
en schoonmaakinstructieOpen of dicht?

De beker is dicht wanneer de  
drukknop omhoog staat en open 
wanneer deze naar beneden staat. 
 
Dit kan soms wat lastig te zien 
zijn, als hulpmiddel zit er aan de 
binnenkant van de beker een lijn, 
is de lijn te zien? Dan is de beker 
open. 

Fill Line
Wanneer de beker te vol is kan de  

beker lekken. Om dit te voorkomen is 
er aan de binnenkant van de beker een 

‘fill line’ gemaakt. Wanneer je onder 
deze lijn blijft zal je beker niet lekken 

wanneer je de deksel erop draait,  
zo zit je altijd goed! 

Onderweg
Door het lekvrije design kan je de beker 
makkelijk meenemen. Wanneer je de  
beker bijvoorbeeld in je tas doet, houd er 
dan rekening mee dat er geen spullen tegen 
de drukknop aan kunnen komen die deze 
per ongeluk kunnen openen. 

Drukopbouw
Dranken boven de 65 °C kunnen voor druk in de  
beker zorgen. Dit komt door de damp van de warme drank. 
Deze drukopbouw kan ervoor zorgen dat de drukknop niet wil  
openen, wanneer dit gebeurt draai de deksel van de beker af 
om zo de damp te laten ontsnappen. Na het openen is de druk 
eraf en kan je de drukknop weer gebruiken.

Reinigen van de beker
Maak voordat je de beker in gebruik neemt deze met warm 
water en zeep schoon. Na elk gebruik kan de beker in de 
bovenste lade van de vaatwasser, of met warm water en zeep 
worden schoongemaakt. Indien nodig kan de grijze dop eruit 
gehaald worden met bijvoorbeeld, de handgreep van een lepel 
voor betere reiniging. 

Plaats na het reinigen de grijze dop weer terug op zijn plaats 
om de beker lekvrij te houden. 

Veel plezier met je duurzame to go beker!

De beker kan niet in de magnetron.  

Vragen? mail naar info@productforproduct.nl  

of bel 0299 223 800


