
Kedves Vásárlónk!

Új üveg formájában tárolhatja, lefagyaszthatja, de akár szállíthatja,
tálalhatja és felmelegítheti is az ételeket. A hozzá tartozó fedéllel 
az élelmiszereket légmentesen és szivárgásmentesen le lehet zárni.

Figyelmesen olvassa el az Ön számára összeállított tanácsokat. 

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában, és jó étvágyat kívánunk!
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Termékismertetőhu

Üvegforma fedéllel

Fontos tudnivalók
Az első használat előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot 
és fóliát.

Az üveg forma élelmiszerek elkészítésére, felmelegítésére, és akár szállí -•
tására és lefagyasztására is használható. A forma használható a sütőben 
és a mikrohullámú sütőben, de a hűtőszekrényben és a fagyasztóban is.

Az üveg forma -40 °C és +200 °C közötti, a fedél pedig –20 °C és +80 °C•
közötti hőmérséklet-tartományban használható. 

A sütőben vagy mikrohullámú sütőben való melegítéshez az üveg formát•
mindig fedél nélkül használja. Mielőtt felhelyezi a fedelet, hagyja lehűlni 
a formát és az ételt.



A fedél felhelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a tömítés megfelelően•
helyezkedik-e el a fedelélben.

Ne helyezze az üveg formát nyílt lángra, forró főzőlapra, a sütő aljára vagy•
más hőforrásra. 

Amikor élelmiszert melegít vagy főz az üveg formában, akkor csak edényfo -•
gó kesztyűvel vagy hasonlóval fogja meg. Égési sérülések veszélye áll fenn!

Amikor kiveszi az üveg formát a sütőből, biztosan tartsa meg, nehogy•
kicsússzon a kezéből. 

Ügyeljen arra, hogy az üveg forma ne ütődjön erősen kemény tárgyakhoz.•

A forró üveg formát nem szabad hirtelen lehűteni, mivel ennek hatására •
az üveg megrepedhet. Sérülésveszély áll fenn!
Soha ne helyezze a forró formát pl. hideg vagy nedves felületre. 

Ha az üvegen rongálódást, pl. repedést vagy csorbulást észlel, akkor •
a terméket tilos tovább használni, mert az teljesen széttörhet. 

A forró formát mindig egy arra alkalmas, hőálló alátétre helyezze.•

Az üveg formát és a fedelet az első használat előtt és minden használat után•
mosogassa el meleg vízzel és egy kevés mosogatószerrel. A tisztításhoz ne
használjon maró hatású tisztítószert, durva kefét, hegyes tárgyakat vagy
súrolószivacsot. Végül alaposan törölje szárazra a részeket. Az üveg forma 
a fedéllel együtt mosogatógépben is tisztítható. Azonban a fedelet ne
helyezze közvetlenül a fűtőszálak fölé. 
A különösen alapos tisztításhoz vegye ki a tömítést a fedélből. Hagyja telje -
sen megszáradni a fedelet és a tömítéseket, mielőtt visszahelyezi a tömítést.

Előfordulhat, hogy a tömítések leválnak a fedélről. Ez normális jelenség és•
nem befolyásolja hátrányosan a termék minőségét és működését. Helyezze
vissza tömítőgyűrűt, és a szokásos módon használja tovább a fedelet.

Intenzív színező anyagokkal rendelkező élelmiszerek (pl. sárgarépa) elszíne-•
ződést okozhatnak a fedél alján. Az elszíneződésnek nincs egészségkárosító
hatása, illetve nem befolyásolja a termék minőségét vagy funkcióját.
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