
WAVE



Tisztelt Vásárló!
Ön az alábbi termékhez jutott hozzá: multifunkciós, ellenálló műanyag edény, amely mikrohullámú sütőben való melegítésre is alkalmas, az 
edény része egy tömítő fedél páraelvezető nyílással és párolóráccsal. Az edény hűtőben és fagyasztóban is használható.

Leírás:
1. Fedél
2. Párakivezetés
3. Pároló tál
4. Tál
Tipp: A kisebb ételdarabok hamarabb megfőnek, mint a nagyobbak. Az élelmiszert egyforma nagyságú darabokra vágja, hogy egyenletesen 
főjön.

Fontos biztonsági adatok:
1) A párolót csak olyan készülékmodellekkel használja, amelyekhez való
2) A párolót csak mikrohullámú melegítés üzemmódban használja
3) Soha ne használja a párolót grillel vagy forró levegővel kombinált üzemmódban – a pároló elolvadhat vagy kigyulladhat
4) Ne használja a párolót és a mikrohullámú sütőt, ha a tálban nincs víz, és nincsen benne élelmiszer
5) A pároló használata előtt öntsön a tálba legalább 200 ml vizet. Ha 200 ml-nél kevesebb vizet önt bele, az élelmiszer nem fő meg teljesen, tűz 

keletkezhet, vagy a gőzölőfej és a mikrohullámú sütő súlyosan megsérülhet
6) A párolót ne használja más célra, mint amire való
7) Ne használja a mikrohullámú sütőt, ha a pároló sérült
8) Ne használja a párolót a mikrohullámú sütőben, ha nincs betéve a vezető és az üvegtányér
9) Ne használja a párolót fedél vagy tál nélkül
10) A mikrohullámú sütő bekapcsolása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a pároló jól van összerakva, és a fedele megfelelően van feltéve
11) Ne érjen hozzá a fej forró felületeihez, a víz a tálban nagyon forró lehet, akárcsak a gőz és az élelmiszer. A pároló kivételéhez mindig 

használjon konyhai kesztyűt vagy konyharuhát
12) Ne használja a párolót a szabadban
13) A tojás vagy gesztenye felrobbanhat, ezért ezeket ne melegítse a párolóban
14) Tartsa be az útmutató előírásait

Karbantartás és ápolás:
A tisztításhoz ne használjon súrolószereket, oldószereket, benzint, hígítót vagy egyéb hasonló anyagot. A tisztításhoz csak meleg vizet használjon 
egy kevés konyhai mosogatószerrel. Ne használja a párolót tűzhelyen, sütőben vagy ezek közelében.

Biztonsági figyelmeztetések:
Magas hőmérséklet hatására károsodhat az edény vagy a kupak. Éles fémeszközök (pl. kés, villa) használata esetén sérülhet (megkarcolódhat) a 
felszín. Durva és agresszív tisztítószer (pl. maró hatású sütőtisztító szer) használatánál sérülhet a felület. Ha óvatlanul kezeli (pl. a fedőt), sérülhet 
a felület (ütődés miatt). Ezek a „nyomok“ nem befolyásolják az étel elkészítésének minőségét, sem az edény élettartamát, csupán 
az esztétikai hatás csökken. A hőforrás magasra beállított hőmérséklete hatására károsodhat a felület. 

Környezetvédelem:
A termék méretétől függően minden terméken megtalálható a csomagolás, a részelemek és a tartozékok készítéséhez használt anyagok, valamint 
azok újrahasznosításának jele. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével értékes természeti erőforrásokat segít megőrizni, és 
hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További 
részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezen hulladékfajta nem megfelelő módon történő megsemmisítése 
a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható. A műanyag zacskót tegye gyermekektől távol fulladás veszélye miatt.

A vásárló tájékoztatást kapott a termék funkciójáról és kezeléséről.


