
WAVE



Szanowni Klienci,

przekazujemy Państwu: wielofunkcyjne, wytrzymałe naczynie plastikowe przeznaczone także do podgrzewania w kuchence mikrofalowej, 
naczynie posiada szczelne wieczko z wentylacją pary i kratką pary. Naczynie nadaje się do lodówki i zamrażarki.

Opis:

1. Wieko
2. Odprowadzanie pary
3. Talerz parowy
4. Miska
Rada: Mniejsze kawałki żywności gotują się szybciej niż większe. Pokrój żywność na kawałki tej samej wielkości, aby zagwarantować 
równomierne gotowanie.

Istotne dane dotyczące bezpieczeństwa:

1) Korzystaj z naczynia parowego wyłącznie z modelami urządzeń, do których jest przeznaczone
2) Używaj naczynia parowego wyłącznie w trybie ogrzewania mikrofalowego
3) W żadnym przypadku nie używaj naczynia parowego w trybie łączonym z grillem lub gorącym powietrzem - grozi roztopienie naczynia lub 

pożar
4) Nie używaj naczynia i kuchenki mikrofalowej, jeśli w misce nie ma wody i nie jest włożona żywność
5) Przed użyciem naczynia nalej do miski przynajmniej 200 ml wody. Jeśli nalejesz mniejszą ilość niż 200 ml, żywność może się nie ugotować, 

może dojść do pożaru lub do poważnego uszkodzenia nastawki parowej lub kuchenki
6) Nie używaj naczynia do innych celów niż te, do których jest on przeznaczone
7) Nie korzystaj z kuchenki mikrofalowej, jeśli naczynie parowe jest uszkodzone
8) Nie używaj naczynia parowego w kuchence mikrofalowej bez włożonej prowadnicy i szklanego talerza
9) Nie używaj naczynia bez pokrywki lub miski
10) Przed włączeniem kuchenki mikrofalowej upewnij się, że naczynie jest prawidłowo złożone i pokrywka jest prawidłowo założona
11) Nie dotykaj gorących powierzchni nasadki; woda w misce, para i żywność mogą być bardzo gorące. Do wyjęcia naczynia parowego użyj 

rękawic kuchennych lub ściereczki
12) Nie należy korzystać z naczynia na dworze
13) Jajka lub kasztany mogą wybuchnąć i dlatego nie ogrzewaj ich w naczyniu parowym
14) Przestrzegaj instrukcji zawartych w niniejszym przewodniku

Konserwacja i czyszczenie:

Do czyszczenia nie używaj szorujących środków czyszczących, rozpuszczalników, benzyny, rozcieńczalników ani innych substancji podobnego 
rodzaju. Do czyszczenia używaj wyłącznie czystej, ciepłej wody z odrobiną płynu do mycia naczyń. Nie używaj naczynia porowego na żadnym 
rodzaju kuchenki ani w piekarniku lub w jego pobliżu.

Wskazówki bezpieczeństwa:

Pod wpływem wysokiej temperatury może dojść do uszkodzenia naczynia lub pokrywy. Podczas używania ostrych metalowych narzędzi może 
dojść do uszkodzenia (zarysowania) powierzchni (np. nożem lub widelcem). Stosowanie ostrych i agresywnych środków czyszczących może 
spowodować uszkodzenie powierzchni (np. stosowanie środków żrących przeznaczonych do czyszczenia piekarników). Na skutek nieostrożnego 
manipulowania częściami naczyń (np. pokrywką) może dojść do uszkodzenia ich powierzchni (przez obicie). Powstałe w ten sposób ślady nie 

mają jednak żadnego wpływu na jakość przygotowywanych pokarmów lub napojów ani na żywotność naczyń, dochodzi jedynie 

do zmiany wyglądu naczynia. Źródło ciepła ustawione na zbyt wysoką wartość może spowodować uszkodzenie powierzchni. 

Ochrona środowiska:

Wszystkie produkty zostały oznaczone symbolami materiałów stosowanych w produkcji opakowań, poszczególnych naczyń i akcesoriów, jak 
również symbolami recyklingu. Prawidłowa likwidacja tego produktu pomoże zachować cenne bogactwa naturalne oraz zapobiec potencjalnym 
negatywnym wpływom odpadów na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie, które mogłyby być skutkiem nieprawidłowego recyklingu 
odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji. Przy niewłaściwej likwidacji tego rodzaju 
odpadu zgodnie z lokalnymi przepisami może zostać nałożona kara administracyjna na sprawcę takiego wykroczenia. Foliową torebkę należy 

przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby nie stwarzać ryzyka uduszenia.

Kupujący zapoznał się z wyżej wymienionymi wskazówkami.


