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Cleaning

 ─ Before using the insert for 
the first time, wash and dry it 
carefully.

 ─ The insert is dishwasher-safe. 
To prevent any marks left by 
limescale in the water, always 
wipe dry after washing. Spots 
and marks may be removed 
with a little vinegar diluted in 
lukewarm water.

 ─ Do not use steel wool or 
anything that may scratch the 
surface.

How to use the insert
1. Unfold the insert and put it 

into a pan with cold water. The 
water must not reach the base 
of the insert.

2. Boil the water and place the 
food in the insert.
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Good to know

 ─ The insert has a removable 
handle that can be hooked on 
to the fixed handle to make 
the insert easy to lift. While 
the food is boiling, remove the 
removable handle so it will not 
be hot when the insert is lifted.

 ─ The insert can be used in most 
2-5 litre pots and saucepans. 
However, it is unsuitable for use 
in pots and pans with non-stick 
coated interior, due to the risk 
of scratching the coating.

 ─ Make sure that there always is 
water under the insert, because 
the cookware can get damaged 
if boiling dry.
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הוראות	ניקוי

לפני השימוש הראשון במוצר, מומלץ  ─
לנקות, לשטוף ולייבש אותו היטב.

המוצר בטוח לניקוי במדיח כלים.  ─
כדי למנוע סימני אבנית על הכלים, 

מומלץ תמיד לנגב אותם לייבוש 
לאחר ההדחה. כתמים וסימנים ניתן 
להסיר באמצעות מעט חומץ מדולל 

במים פושרים.

בעת ניקוי הכלי אין להשתמש בצמר  ─
פלדה או כל תכשיר ניקוי העלול 

לשרוט את שטח הפנים.

הוראות	שימוש	בהתקן
פתחו את ההתקן והניחו אותו בתוך . 1

כלי עם מים קרים. המים אינם 
אמורים להגיע לבסיס ההתקן.

הרתיחו את המים והניחו את המזון . 2
בהתקן.

טוב	לדעת

ההתקן כולל ידיות הניתנות להסרה,  ─
אותן ניתן להצמיד לידית הקבועה 

עברית
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כדי להרים בקלות את ההתקן כלפי 
מעלה. כאשר המזון מגיע לנקודת 

רתיחה, מומלץ להסיר את הידיות כדי 
שלא יהיו חמות מדיי כאשר תרימו את 

המכסה.

ההתקן מתאים לשימוש בסירים  ─
וקלחות בנפח 5-2 ליטרים. לעומת 

זאת, הוא אינו מתאים לסירים 
ומחבתות בעלי ציפוי מונע הידבקות, 
כיוון שקיימת סכנה לשריטת הציפוי.

יש לוודא תמיד כי הכלי מכיל מים,  ─
כיוון שעלול להיגרם נזק לכלי ריק 

הנמצא על כיריים חמים.
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