
WAVE



Vážený zákazník,

do rúk sa vám dostáva: multifunkčná odolná plastová nádoba určená aj na ohrev v mikrovlnnej rúre, súčasťou nádoby je tesniace veko  
 s naparovacím prieduchom a naparovacia mriežka. Nádoba je vhodná do chladničky a mrazničky.

Popis:

1. Viečko
2. Vývod pary
3. Naparovací tanier
4. Miska
Tip: Menšie kúsky potravín sa varia rýchlejšie než väčšie. Nakrájajte potraviny na rovnako veľké kúsky na zaistenie rovnomerného varenia.

Dôležité bezpečnostné údaje:

1) Používajte naparovaciu nádobu iba s modelmi zariadení, ku ktorým je určená
2) Používajte naparovaciu nádobu iba v režime mikrovlnného ohrevu
3) V žiadnom prípade nepoužívajte naparovaciu nádobu v kombinovanom režime s grilom alebo horúcim vzduchom – hrozí roztavenie alebo 

požiar naparovacej nádoby
4) Nepoužívajte naparovaciu nádobu a mikrovlnnú rúru, ak v miske nie je voda a nie sú vložené potraviny
5) Pred použitím naparovacej nádoby nalejte do misky aspoň 200  ml vody. Ak nalejete menšie množstvo než 200 ml, nemusia sa potraviny 

celkom uvariť, môže dôjsť k vzniku požiaru alebo môžete naparovací násadec aj mikrovlnnú rúru vážne poškodiť
6) Nepoužívajte naparovaciu nádobu na iné účely, než na aké je určená
7) Nepoužívajte mikrovlnnú rúru, ak je naparovacia nádoba poškodená
8) Nepoužívajte naparovaciu nádobu v mikrovlnnej rúre bez vloženého vodidla a skleneného taniera
9) Nepoužívajte naparovaciu nádobu bez viečka alebo misky
10) Pred zapnutím mikrovlnnej rúry sa uistite, či je naparovacia nádoba správne zostavená a viečko je správne nasadené
11) Nedotýkajte sa horúcich plôch násadca, voda v miske môže byť veľmi horúca rovnako ako para a potraviny. Na vybratie naparovacej nádoby 

používajte kuchynské lapky alebo utierku
12) Nepoužívajte naparovaciu nádobu vonku
13) Vajíčka alebo gaštany môžu explodovať a preto ich v naparovacej nádobe neohrievajte
14) Dodržiavajte inštrukcie v tomto sprievodcovi

Starostlivosť a údržba:

Na čistenie nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky, rozpúšťadlá, benzín, riedidlá ani iné podobné látky. Na čistenie používajte iba čistú teplú vodu 
s trochou kuchynského prostriedku na umývanie riadu. Nepoužívajte naparovaciu nádobu na žiadnom druhu sporáka ani v rúre či v ich blízkosti.

Bezpečnostné upozornenia:

Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k poškodeniu nádoby alebo veka. Pri použití ostrého kovového náčinia môže dôjsť k poškodeniu (poškriabaniu) 
povrchu (napr. nôž, vidlička). Pri použití drsných a agresívnych čistiacich prostriedkov môže dôjsť k poškodeniu povrchu (napr. žieravé prostriedky 
na čistenie rúr). Pri neopatrnej manipulácii (napr. s vekom) môže dôjsť k poškodeniu povrchu (otlčením). Tieto „stopy“ nemajú ani najmenší 

vplyv na kvalitu prípravy jedla alebo nápojov ani celkovú životnosť nádoby, iba je narušený esteticky vzhľad. Vplyvom nastavenia 
vysokej teploty zdroja tepla môže dôjsť k poškodeniu povrchu. 

Ekológia:

Podľa veľkosti produktu sú na všetkých výrobkoch vytlačené znaky materiálov použitých na výrobu balenia, komponentov a príslušenstva, ako aj 
ich recyklácie. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych 
dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte 
od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi 
udelené pokuty. Igelitové vrecko odkladajte mimo dosahu deti, nebezpečenstvo udusenia sa.

Kupujúci bol oboznámený s funkciou a so zaobchádzaním s výrobkom.


