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Cleaning
Before using the cookware for the first time,
wash, rinse and dry carefully.
Do not use steel wool or anything that may
scratch the surface.
Good to know
This cookware is suitable for use together
with all types of hobs and in the oven.
Bear in mind that the cookware gets hot
during use. Always handle with pot holders.
Care instructions
── Note that sharp objects can damage the
silicone.
── Withstands temperatures up to 220°C
(428F).
── Tested and approved for dishwashers,
ovens, freezers, and contact with food.
Warning
When silicone comes in contact with fire, the
material transforms into gray ash. So it’s
important to keep a safe distance from the
fire and gas flames.
Note that the kitchen utensil set is hot when
it’s been in direct contact with hot food.
They cool down after a short time.
When you place the lid over hot food, a
vacuum effect is created. So you should be
extra careful when you lift the lid again.
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ניקיון
לפני השימוש הראשון בכלי הבישול ,יש
לשטוף,לנקות ולייבש את הכלי באופן ייסודי.
אין להשתמש בצמר פלדה או כל אמצעי אחר אשר
עלול לשרוט את המשטח.
טוב לדעת
כלי בישול זה מתאים לשימוש בשילוב כל סוגי
הכיריים והתנורים.
זכרו כי כלי הבישול מתחמם במהלך השימוש.
השתמשו תמיד באמצעי מבודד חום (למשל
כפפות).
הוראות טיפול
─ ─שימוש לב .פריטים חדים עלולים להזיק
לסיליקון.
─ ─עמיד בפני רמת חום מקסימאלית של .220°
─ ─נבדק ואושר לשימוש במדיח כלים ,תנור,
מקפיא ובמגע עם אוכל.
אזהרה
כאשר סיליקון בא במגע עם אש ,החומר הופך
לאפר בצבע אפור .לכן חשוב לשמור על מרחק
בטוח מהאש ולהבות הגז.
שימו לב שסט כלי הבישול מתחמם כאשר נמצא
במגע ישיר עם אוכל חם .הכלים מתקררים בתוך
זמן קצר.
כאשר מניחים את המכסה על גבי אוכל חם ,נוצר
אפקט ואקום .כך שעליכם להיות זהירים במיוחד
כאשר תרימו את המכסה בשנית.
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