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Keego – keep it clean, keep it 
safe, keep going.
nr. 230-420

U koos KEEGO, de evolutie van de sportfles. Bedankt en welkom bij het team van pio-
niers!

Let op de volgende instructies, om de prestaties van uw KEEGO op het hoogste niveau te 
houden:

INITIATIE

Voordat u de fles voor het eerst gebruikt, spoelt u de fles en dop eerst af met zeepwater en 
vervolgens met schoon water, totdat het water weer helder is.

TRANSPORT EN FUNCTIE

• Uw KEEGO heeft een zelfdichtende klep. Wanneer het mondstuk naar beneden 
wordt gedrukt, is de fles lekvrij en klaar voor transport.

• Laat het mondstuk in de uitgetrokken positie, wanneer u begint te drinken. De 
klep zorgt ervoor dat er niets lekt en opent alleen door uw handdruk.
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VERZORGING EN GEBRUIK

·	 Dankzij ons vlekbestendig titanium is het voldoende om uw KEEGO met warm 
water uit te spoelen. Zorg ervoor, dat al het reinigingswater uit de fles loopt en 
laat de open fles goed drogen.

·	 Indien absoluut noodzakelijk, kunt u een zachte spons en mild zeepsop gebruiken.
·	 Gebruik nooit harde, krassende sponzen of borstels om te reinigen. Het titanium 

oppervlak kan beschadigd worden.
·	 Gebruik geen oplosmiddelen of agressieve of schurende reinigingsmiddelen.
·	 Vermijd ook reingingsmiddelen met veel bleekmiddel of chloor, aangezien deze 

roestvrij staal zelf aantasten.
·	 Reinig de fles niet in de vaatwasser. Sommige vaatwassers worden zo heet, dat ze 

de fles vervormen of het titaniumoppervlak beschadigen.
·	 Plaats de fles niet in de vriezer om schimmelvorming te voorkomen. Invriezing 

kan schade veroorzaken. In elk geval heeft titanium een inert (chemisch inert) 
oppervlak, dat schimmelgroei voorkomt.

VOORZICHTIG

• KEEGO is bedoeld voor koele tot lauwe dranken. Doe geen hete vloeistoffen in 
de fles! Het zou door verhoogde interne druk tot het falen van de afdichting van 
de dop en het mondstuk kunnen komen en dus tot acute brandwonden.

• Wees voorzichtig met koolzuurhoudende of gefermenteerde dranken. Wederom 
kan een overdruk worden gevormd en kan dit leiden tot een falen van de afdich-
tinrichtingen.

• Verwarm de fles niet in de magnetron of in de oven. Het beschadigt en vervormt 
de fles.

• Niet vullen met melk of vettige vloeistoffen. De dop en het mondstuk zijn moeili-
jk vetvrij te maken.

• Het is het beste om de afdichtring of het mondstuk niet van de dop te verwijde-
ren. Als het toch nodig is, let dan op dat u de onderdelen niet kwijtraakt.

• Bij een los mondstuk bestaat het risico van inslikken.
• Restjes van dranken kunnen de kleur van de flesdelen beïnvloeden.

CONTACT

Laat ons weten, wat u van uw KEEGO vindt! We verwelkomen altijd feedback, die ons 
helpt onze producten te verbeteren. Volg voor nieuws en motivatie @keegopioneers 
Vergeet niet om #wekeego te taggen, om de wereld te laten zien hoe KEEGO u op weg 
helpt.


