
Vážení zákazníci!

Vašu novú sklenenú formu nemusíte používať len na uchovávanie, 
mrazenie, prenášanie a servírovanie potravín, dokonca ich v nej aj uvaríte.
S príslušným vekom budú vaše potraviny vzduchotesne uzatvorené 
a zabezpečené proti vytečeniu.

Dôsledne si prečítajte nasledovné upozornenia. 

Želáme vám veľa spokojnosti s vašou novou sklenenou formou s vekom 
a dobrú chuť!

Váš tím Tchibo
www.tchibo.sk/navody
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Informácia o výrobkusk

Sklenená forma s vekom

Dôležité upozornenia

Pred použitím odstráňte všetok obalový materiál a všetky fólie.

Sklenená forma je vhodné na varenie a zohrievanie, ako aj na prenášanie •
a zmrazovanie jedál. 
Je vhodná na použitie v rúre na pečenie a v mikrovlnnej rúre, ako aj 
v chladničke a mrazničke.

Sklenená forma je odolná voči teplotám v rozsahu -40 °C až +200 °C. •
Veko je odolné voči teplotám v rozsahu -20 °C až +80 °C.

Sklenenú formu používajte pri zohrievaní v rúre na pečenie a v mikrovlnnej•
rúre vždy bez veka. Pred nasadením veka nechajte sklenenú formu a pokrmy
vychladnúť.



Pred nasadením veka v ňom skontrolujte správne osadenie tesnenia.•

Sklenenú formu neumiestňujte do otvoreného plameňa, na horúce varné•
dosky, na dno rúry na pečenie alebo na iné zdroje tepla.

Ak v sklenenej forme zohrievate, resp. varíte potraviny, chytajte ju len•
kuchynskými rukavicami a pod. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!

Pri vyberaní sklenenej formy z rúry ju držte dostatočne pevne, aby sa vám•
nevyšmykla z rúk.

Sklenenú formu chráňte pred tvrdými nárazmi.•

Horúca sklenená forma sa nesmie prudko ochladzovať, pretože môže dôjsť •
k prasknutiu skla. Hrozí nebezpečenstvo poranenia! 
Nikdy neklaďte horúcu sklenenú formu na studený alebo mokrý podklad.

Keď sklo vykazuje poškodenia ako trhliny alebo poudierané miesta, výrobok•
už ďalej nepoužívajte, mohol by sa úplne rozbiť.

Horúcu sklenenú formu položte vždy na vhodnú žiaruvzdornú podložku.•

Pred prvým použitím a po každom použití vyčistite sklenenú formu a veko•
horúcou vodou a trochou prostriedku na umývanie riadu. Nepoužívajte 
agresívne čistiace prostriedky ani tvrdé kefy, ostré predmety alebo drsné
špongie. Následne všetky diely dôkladne osušte. 
Sklenená forma je aj s vekom vhodná aj na umývanie v umývačke riadu. 
Veko však neukladajte priamo nad vyhrievacie tyče.
Na dôkladné vyčistenie vyberte tesnenia z veka. Pred opätovným nasadením
tesnenia nechajte veko aj tesnenie úplne vyschnúť.

Môže sa stať, že sa tesnenie uvoľní z veka. Je to normálne a nijako to ne -•
ovplyvňuje kvalitu a funkčnosť veka. Znovu nasaďte tesnenie a používajte
veko ako zvyčajne.

Pri potravinách, ktoré obsahujú intenzívne farbivá (napr. mrkva), môže dôjsť•
k sfarbeniu na spodnej strane veka. Takéto sfarbenia nie sú zdraviu škodlivé,
ani nemajú vplyv na kvalitu a funkčnosť veka. 
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