
Drodzy Klienci!

Państwa nowa szklana forma służy nie tylko do przechowywania,
zamrażania, transportowania i serwowania produktów spożywczych, 
lecz także do podgrzewania potraw. Dołączona w komplecie pokrywka
zapewnia szczelne zapakowanie żywności w formie. Należy uważnie
przeczytać poniższe wskazówki. 

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tej szklanej
formy z pokrywką. Smacznego!
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Szklana forma z pokrywką

Ważne wskazówki
Przed użyciem usunąć wszelkie materiały opakowaniowe oraz wszystkie
folie.

Szklana forma nadaje się zarówno do przyrządzania i podgrzewania potraw,•
jak i do ich transportu oraz zamrażania. Nadaje się zarówno do użytku 
w piekarniku i kuchence mikrofalowej, jak i w lodówce i zamrażarce.

Szklana forma jest odporna na temperatury z zakresu od -40°C do +200°C.•
Pokrywka jest odporna na temperatury z zakresu od -20°C do +80°C.

Przy podgrzewaniu potraw w piekarniku lub kuchence mikrofalowej szklana•
forma powinna być używana zawsze bez pokrywki. Przed nałożeniem
pokrywki należy zaczekać, aż szklana forma oraz zawarte w niej potrawy
ostygną.

Przed nałożeniem pokrywki należy się upewnić, że uszczelka w pokrywce •
jest właściwie założona.



Szklanej formy nie wolno wystawiać na działanie otwartego ognia, stawiać •
na gorących płytach kuchennych, na dnie piekarnika ani na innych źródłach
ciepła. 

Jeśli w szklanej formie podgrzewana lub gotowana jest żywność, należy •
ją chwytać tylko przez rękawicę kuchenną itp. Istnieje niebezpieczeństwo
poparzenia!

Podczas wyjmowania formy z piekarnika należy ją mocno trzymać, tak aby•
nie wyślizgnęła się z rąk.

Unikać uderzania formą o twarde powierzchnie.•

Gorącej formy nie wolno gwałtowanie schładzać, ponieważ może to spowo-•
dować pęknięcie szkła. Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała! 
Nigdy nie stawiać gorącej formy na zimnym lub mokrym  podłożu.

Jeśli szkło jest uszkodzone (np. posiada pęknięcia lub wyszczerbienia),•
należy zaprzestać użytkowania produktu, ponieważ w przeciwnym razie
mogłoby dojść do jego całkowitego pęknięcia.

Gorącą formę należy zawsze stawiać na odpowiednim, odpornym •
na wysokie temperatury podłożu.

Przed pierwszym użyciem oraz po każdym kolejnym należy umyć szklaną•
formę i pokrywkę w gorącej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń. Nie
należy używać ostrych środków czyszczących, twardych szczotek, spi cza stych
przedmiotów ani gąbek do szorowania. Następnie dobrze osuszyć wszystkie
elementy. Szklana forma z pokrywką nadaje się również do mycia w zmy-
warce do naczyń. Należy przy tym pamiętać, aby nie układać pokrywki bezpo-
średnio nad elementami grzejnymi. W celu szczególnie dokładnego wyczysz-
czenia należy wyjąć uszczelkę z pokrywki. Przed ponownym założeniem
uszczelki należy odczekać, aż pokrywka oraz uszczelka całkowicie wyschną.

Może się zdarzyć, że uszczelka samoczynnie odłączy się od pokrywki. Jest •
to zjawisko normalne i nie ma wpływu na jakość ani funkcjonalność pokrywki.
Wystarczy ponownie założyć uszczelkę i używać pokrywki jak zwykle.

Produkty spożywcze o intensywnej barwie własnej (np. marchew) mogą•
 spowodować zafarbowanie spodu pokrywki. Przebarwienia te nie są szkod-
liwe dla zdrowia ani nie pogarszają jakości oraz funkcjonalności pokrywki.M
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