Használati útmutató
Forró víz készítése
A langyos vízzel feltöltött kannát (maximum a nyél foglalatáig) az áztató szűrő és a fedő nélkül helyezze a villany-, gáz-, vagy az üvegkerámia
tűzhelyre és forralja fel a vizet. Rögtön a forrás elérésénél tegye a kannát az erre alkalmas alátétre, és használja a felforrt vizet igény szerint.
Válassza ki a megfelelő nagyságú platnit, a platni átmérőjének egyenlőnek vagy kisebbnek kell lennie mint az edény belsejének átmérője.
Gáztűzhely esetében használjon lángelosztót, a gáztűzhely lángja ugyanis nem érheti el a kanna aljának a peremét.
A TEO üvegkannába forró víz is önthető egyenesen a forralóból (vagy más edényből) akár rögtön a forrás elérésének pillanatában. Ebben az
esetben figyeljen oda, hogy a TEO üvegkancsó szobahőmérsékletű legyen, tehát ne legyen hideg.
Szálas tea készítése
Helyezze a nagyobb szűrőbe a kisebb extra finom szűrőt, szórjon bele kellő mennyiségű szálas teát, és mindkét áztató szűrőt a teával együtt
helyezze a kannába, amelyben már az erre alkalmas mennyiségű víz van (maximum a nyél foglalatáig). Helyezze a szűrővel ellátott teára a fedőt, és
hagyja a teát ázni. Miután a tea kiázott, vegye ki mindkét szűrőt, tegye vissza a fedőt, és szolgálja fel a teát.
Házi teaitalok
A mély áztató szűrőbe szórjon szükséges mennyiségű mentát, citromfüvet, gyömbért, bodzát, csipkebogyót, ánizst, fahéjat, friss vagy szárított
gyümölcsöt és hasonlókat. Helyezze a szűrőt a kannába, és öntse le megfelelő mennyiségű forró vízzel (maximum a nyél foglalatáig). Illessze a
kannára a fedőt, és hagyja az italt ázni. Miután a növények kiáztak vegye ki vagy hagyja az italban a szűrőt (az ital típusától függően), helyezze
vissza a fedőt, és szolgálja fel az italt.
A mikrohullámú sütőben történő használat
A kannát az itallal vagy a felhelyezett szűrővel együtt helyezze a mikrohullámú sütőbe, és melegítse meg az italt.
Karbantartás
Az első használat előtt a kanna minden részét mossa el folyó víz alatt és szárítsa meg. Minden használat után alaposan öblítse át az áztató szűrőt és
a fedőt folyó víz alatt, és szabaduljon meg a teamaradékoktól. Erős szennyeződések esetén hagyja a szűrőt ázni, és öblítse át folyó vízzel. A
tisztításhoz ne használjon súrolót, maró hatású vegyszereket, sem pedig szemcsés tisztítószereket. Ne tisztítsa mosogatógépben.
Figyelmeztetés
Minden tűzhelyen történő használat előtt vegye le a kannáról a fedőt, és vegye ki az áztató szűrőt. Az épp a hűtőből kivett, vagy a nagyon hideg
vizet vagy italt tartalmazó kannát soha ne tegye a forró platnira, az üres kannát ne melegítse. A forró vizet vagy italt tartalmazó kannát ne tegye
hideg vagy nedves felületre, az italt tartalmazó kannát mindig lassan melegítse vagy hűtse.
Biztonsági utasítások
Minden használat előtt ellenőrizze, hogy sem az üvegkancsó sem pedig a nyél nem sérült-e, a sérült kannát ne használja. A használat során az
üvegkancsó forró lehet, ezért ne hagyja gyerekeknek és alacsony megkülönböztető képességgel rendelkező személyeknek használni – fokozott
égésveszély.

