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Инструкции за употреба
и поддръжка на стъклени чайници,

кани, чаши за чай и аксесоари
®Bredemeijer

Благодарим Ви, че избрахте оригиналните стъклени чайници и аксесоари за чай на
®Bredemeijer !

Всички те са създадени с любов и отношение към приготвянето и консумирането на приятна и
ароматна чаша прясно приготвен чай! Изработени са от висококачествено топлоустойчиво боро-
силикатно стъкло и неръждаема стомана (при моделите със стоманен филтър).

За да съхраните и използвате максимално дълго време стъклените аксесоари за чай, моля, про-
четете, спазвайте и запазете за бъдещи справки тези инструкции!

Инструкции за употреба и поддръжка

• В случай, че закупеният от Вас артикул разполага със стоманен филтър, преди
първа употреба проверете дали стоманеният пръстен е поставен правилно в отвора
на чайника/каната/чашата. Ако е хлабав, пада или седи неправилно, можете да го
оправите чрез внимателно наместване на металните пластини от долната му страна (Фиг. 1).

Капаците на чайниците, каните и чашите за чай не се затварят плътно. При наливане / наклоняванеВНИМАНИЕ!
придържайте капака.
ВНИМАНИЕ! Капаците и филтрите се нагорещяват бързо, след като в тях е налята гореща вода / чай! Винаги вни-
мавайте, когато ги докосвате!

Преди първа употреба почистете добре артикула и всичките му части. Можете да използвате топла вода и неагре-•
сивен и неабразивен препарат за съдове. Изплакнете ги добре и ги оставете да изсъхнат напълно. Можете да ги
подсушите със суха и мека кърпа.

използвайте абразивни и/или твърди гъби и четки за почистването на тези артикули!• НИКОГА НЕ

• След употреба изплакнете чайника/каната/чашата и техните филтри с топла вода.

• В районите с по-варовита / по-твърда вода е възможна появата на варовик от вътрешната страна на артикулите.
Можете да го почистите, използвайки разтвор от вода и бял оцет или разтвор от пречистена сол за почистване и вода.

Артикулите от боросиликатно стъкло и техните филтри (стоманени и стъклени) са подходящи за почистване в•
съдомиялна машина. Използвайте неабразивни препарати за почистването им - препоръчително е да бъдат или
течни, или под формата на гел. Препоръчва се да почиствате стъклените артикули на ® на ръка, под те-Bredemeijer
чаща вода.

ВНИМАНИЕ! НЕ САСтъклените чайници, кани и чаши подходящи за употреба във фурна, гот-
варска печка, микровълнова печка, върху електрически, стъклокерамични и газови котлони, както
и други източници на директна топлина! Стъклените чайници от серия и могатMinuet, Verona Bari,
да бъдат подгрявани, използвайки приставките за подгряване на съответните серии. Те са
предвидени да бъдат напълнени с вряща или гореща вода, но не могат да се използват за
загряване на вода и течности! Неправилната употреба и/или поддръжка на тези стъклени артикули
може да доведе до тяхната повреда и/или наранявания!

Фиг. 1


