
Geachte klant,

bedankt voor het kiezen van onze Coolinato glazen deksel. Om de veiligheid en duurzaamheid 
te garanderen, werden de glazen deksel in alle productiefasen aan strenge tests onderworpen. 
De productie is onderworpen aan hoge eisen en er worden alleen de beste materialen gebruikt. 
Met goede zorg kunt u jarenlang genieten van uw glazen deksel. Lees de volgende instructies 
zorgvuldig door, ze geven informatie over het juiste gebruik en onderhoud van uw nieuwe 
Coolinato-glazen deksel.

Voor het eerste gebruik

Verwijder alle bestaande stickers, voordat u een pan voor de eerste keer gebruikt. Spoel de 
glazen deksel vervolgens af met een mild schoonmaakmiddel en veeg de buitenkant van de 
glazen deksel droog met een zachte doek.

Algemene veiligheidsinstructies

• Gebruik uw glazen deksel alleen voor het bereiden van voedsel. Let op de aangegeven
gebruiks- en natuurlijke slijtage.

• Verwijder het deksel er af, door deze eerst van u af te openen. Direct contact met opstijgen-
de stoom kan brandwonden veroorzaken.

• Gebruik het kookgerei niet in een oven met bovenwarmte, kampvuur, op de grill of in een
magnetron.

Belangrijke informatie over het gebruik van uw Coolinato-glazen deksel keukengerei

Roestvrijstalen handvatten of siliconen handvatten (afhankelijk van de versie)

Roestvrijstalen handvatten blijven relatief koel. Bij een normaal kookproces kunnen deze 
echter onder bepaalde omstandigheden erg heet worden, b.v. als de warmtebron te hoog staat 
of bij het bakken van voedsel. Omdat zowel hengsels als handgrepen heet kunnen worden, 
raden we aan glazen deksellappen of te gebruiken. Ovenwanten.
.

Gebruiksaanwijzing

Voedsel bereiden in de oven

Coolinato roestvrijstalen glazen deksel zijn ovenbestendig tot 250°C of gasstand 4. Glazen 
deksels zijn ovenbestendig tot 250°C. Activeer de grillfunctie niet, als u een pan in de oven 
gebruikt. Denk eraan glazen deksellappen of ovenwanten te gebruiken, als u de pan uit de 
oven haalt.

Reiniging en bewaren

Coolinato glazen deksel zijn over het algemeen vaatwasmachinebestendig, maar voor een nog 
langere houdbaarheid en behoedzaam gebruik raden we aan de glazen deksel met de hand af
te wassen. Haal de pan direct na het bakken uit de oven en laat hem afkoelen op een hittebes-
tendig, vlak oppervlak. 

Bijzondere eigenschappen van het glazen deksel (indien aanwezig)

Barsten en krassen: Gebruik nooit glazen deksels met krassen of barsten. Als het deksel 
beschadigd is, kan deze plotseling barsten of breken.

Reiniging: Gebruik nooit metalen of scherpe voorwerpen om de glazen deksels of scherpe 
schoonmaakmiddelen om te reinigen. Dit kan krassen veroorzaken op het oppervlak van het 
deksel.

Extreme temperaturen: Plaats nooit glazen deksels direct op of onder verwarmingselementen. 
Houd het glazen deksel uit de buurt van directe warmtebronnen zoals kookplaat, grill of open 
vuur. Vermijd extreme temperatuurschommelingen tijdens gebruik. Doe nooit een hete deksel 
in koud water.

Vacuüm door het deksel:
Door de kooktemperatuur te verlagen of de kookplaat uit te schakelen, kan er een vacuüm 
worden gecreëerd door een deksel, die erop ligt. Dit kan ook gebeuren bij gebruik van andere 
deksels, die niet bij de levering zijn inbegrepen. Probeer in geval van vacuüm het deksel niet 
met geweld te verwijderen. Om te voorkomen dat er een vacuüm ontstaat, legt u het deksel 
opzij of kantelt u het op de pan en verlaagt u pas daarna de temperatuur.
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