
Vážení zákazníci, 

v této nové skleněné formě můžete potraviny uchovávat, zamražovat,
přepravovat a servírovat, ale také je v ní můžete ohřívat. S příslušným
víkem budou Vaše potraviny zabaleny vzduchotěsně a vodotěsně. 

Pozorně si přečtěte pokyny, které jsme pro Vás sestavili. 

Věříme, že Vám bude tato nová skleněná forma s víkem dlouho sloužit 
k Vaší spokojenosti a přejeme Vám dobrou chuť! 

Váš tým Tchibo

www.tchibo.cz/navody
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Informace o výrobkucs

Skleněná forma s víkem

Důležité pokyny
Před použitím odstraňte veškerý obalový materiál a všechny fólie. 

Skleněná forma je vhodná jak k vaření a ohřívání pokrmů, tak také k jejich•
přepravě a zmražování. Je možné ji používat v klasické troubě i mikrovlnné
troubě a také v ledničce a mrazničce. 

Skleněná forma odolává teplotám od –40 °C do +200 °C. •
Víko odolává teplotám od –20 °C do +80 °C. 

Při ohřívání v klasické a mikrovlnné troubě používejte skleněnou formu vždy•
bez víka. Než budete skleněnou formu zakrývat víkem, nechte ji a pokrmy
vychladnout. 



Před nasazením víka se přesvědčte, že je v něm správně vložené těsnění. •

Skleněnou formu nestavte do otevřeného ohně, na horké plotýnky sporáku,•
na dno pečicí trouby ani jiné zdroje tepla. 

Když budete ve skleněné formě ohřívát nebo vařit potraviny, dotýkejte se jí•
pouze kuchyňskou rukavicí nebo podobným předmětem. Hrozí nebezpečí
popálení! 

Když budete skleněnou formu vytahovat z trouby, dobře ji držte, aby Vám•
nevyklouzla z rukou. 

Skleněnou formu chraňte před silnými nárazy. •

Horká skleněná forma se nesmí prudce zchlazovat, protože jinak by mohlo•
sklo prasknout. Hrozí nebezpečí poranění! 
Horkou skleněnou formu např. nikdy nestavte na studený nebo vlhký podklad. 

Pokud sklo vykazuje poškození jako jsou trhliny nebo otlučená místa, nesmí•
se výrobek dále používat, protože by se mohl rozbít úplně.

Horkou skleněnou formu stavte vždy na vhodný žáruvzdorný podklad. •

Před prvním použitím a po každém dalším použití umyjte skleněnou formu •
a víko horkou vodou a trochou prostředku na mytí nádobí. K čištění nepouží-
vejte ostré čisticí prostředky, tvrdé kartáče, špičaté předměty ani abrazivní
houbičky. Následně všechny díly dobře utřete. 
Skleněná forma i víko jsou vhodné do myčky. Víko však neumisťujte přímo
nad topná tělesa myčky. 
Abyste mohli víko důkladně umýt, můžete z něj vyjmout těsnění. Než těsnění
opět vložíte do víka, nechte víko i těsnění úplně uschnout. 

Může se stát, že se těsnění z víka uvolní. To je normální a nijak to neovlivňuje•
kvalitu nebo funkci víka. Těstění jednoduše opět vložte a víko používejte jako
obvykle. 

Potraviny s intenzivní vlastní barvou (např. mrkev) mohou způsobit zabar-•
vení spodní strany víka. Toto zabarvení není zdraví škodlivé ani nijak 
neovlivňuje kvalitu nebo funkci víka. 
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