
Değerli Müşterimiz!

Yen cam kaseniz ile gıdaları sadece saklama, dondurma, taşıma ve servis
etmenin haricinde aynı zamanda gıdaları da ısıtabilirsiniz. Kapağı sayesinde
yemekleriniz hava almayacak ve sızmayacak şekilde paketlenir.

Sizin için hazırladığımız bilgileri dikkatlice okuyun. 

Yeni kapaklı cam kasenizi güle güle kullanın ve afiyet olsun!
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Ürün bilgisitr

Kapaklı cam kase

Önemli bilgiler
Kullanmadan önce bütün ambalaj malzemelerini ve folyoları çıkarın.

Cam kabı besinlerin pişirilmesi ve ısıtılması için olduğu gibi taşınması •
ve dondurulması için de uygundur. 
Kalıp fırında, mikrodalgada ve aynı zamanda buzdolabı ve dondurucuda
 kullanım için uygundur.

Cam kabı –40 °C'den +200 °C'ye kadar sıcaklıklara dayanıklıdır. •
Kapak –20 °C'den +80 °C'ye kadar sıcaklıklara dayanıklıdır.

Fırında ve mikrodalgada ısıtmak için cam kabı daima kapaksız şekilde•
 kullanın. Kapağı yerleştirmeden önce cam kabın ve besinlerin soğumasını
bekleyin.



Kapağı kapatmadan önce contanın kapağa doğru yerleştirilmiş olmasına•
dikkat edin.

Cam kabın açık alevlerin, sıcak ocakların, fırın tabanının veya diğer ısı•
 kaynaklarının üzerine koymayın. 

Cam kapta yiyecek ısıttığınızda veya pişirdiğinizde, bunları sadece bir •
fırın eldiveni vb. ile tutun. Yanma tehlikesi söz konusudur!

Cam kabı fırından çıkardığınızda sıkıca tutun, bu şekilde ellerinizden •
kayıp düşmez.

Kalıba sert vuruşlar yapmaktan kaçının.•

Sıcak cam kabı ani sıcaklık değişikliklerine maruz bırakılmamalıdır, •
aksi takdirde cam kırılabilir. Yaralanma tehlikesi bulunmaktadır!
Sıcak cam kabı asla soğuk ya da ıslak olabilecek bir altlık üzerine
 yerleştirmeyin.

Camda çatlaklar veya tahrip olmuş yerler gibi hasar belirtileri varsa ürün•
artık kullanılmamalıdır, aksi halde tamamen kırılabilir.

Sıcak cam kabı her zaman uygun, ısıya dayanıklı bir altlığın üstüne koyun.•

Cam kabı ve kapağı ilk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra sıcak •
su ve biraz bulaşık deterjanı ile yıkayın.  Keskin temizleme maddeleri ve sert
fırçalar, keskin nesneler veya ovma süngerleri kullanmayın. Ardından tüm
parçaları iyice kurulayın. 
Kapaklı cam kase bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur. Ancak kapağı
doğrudan ısıtıcı çubukların üzerine yerleştirmeyin. Detaylı temizlik için
 kapaktaki contayı çıkarın. Contayı yeniden yerine takmadan önce kapak 
ve contanın tamamen kurumasını sağlayın.

Sızdırmaz conta kapaktan çözülebilir. Bu normaldir ve kapağın kalitesi veya•
fonksiyonunu olumsuz yönde etkilemez. Contayı tekrar yerleştirin ve kapağı
alışılmış şekilde kullanmaya devam edin.

Yoğun rengi olan gıdalar (örn. havuç) kapağın alt kısmında renklenme yapa-•
bilir. Bunlar sağlığa zararlı olmayıp, kapağın kalitesini veya fonksiyonunu
etkilemez.
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