
Návod k použití 

Srdečně Vám blahopřejeme, že jste se rozhodli pro vysoce kvalitní značkový výrobek firmy 
Jenaer Glas. 

Naše výrobky z varného skla jsou pachově a chuťově neutrální a výborně se hodí pro použití v 
troubě na pečení i v mikrovlnné troubě, do ledničky a myčky na nádobí, jakož i pro použití na 
sporáku. Ve výrobcích firmy Jenaer Glas můžete nejen připravovat a servírovat, ale také i 
uskladňovat a dekorovat. 
Pokud dodržíte naše doporučení, budete mít, výrobku z Jenaer Glas stále mnoho radosti. 

…pro použití skla: 

– Sklo zahřívejte rovnoměrně a vždy s obsahem. Zdroje tepla a skleněné nádoby zahřívejte 
vždy současně. 

– Vyhněte se rychlému ochlazení, nikdy neodkládejte horké skleněné nádoby na studená anebo 
mokrá místa. 

– Na plotýnkách sporáku a na plynových plamenech ohřívejte jenom obsahy vodnaté 
konzistence, nikoliv jídlo nebo olejovité tekutiny. 

– Při vaření přilévejte pouze již předehřátou kapalinu. 

– Dbejte nato, aby plotýnky sporáku nebyly menší než je dno nádoby, při používání na plynu 
doporučujeme používat rozptylovač plamene. 

– Při nalévání z konvic a džbánu zajistěte jejich pokličku. 

– Výrobky z Jenaer Glas lze mýt běžnými mycími prostředky, také v myčce na nádobí. 
K odstranění zbytků nepoužívejte nikdy drátěnky ani mycí prostředky na drhnutí a škrábavé 
houby z plastu, z přírodních materiálů anebo z ocelové vlny. Tyto prostředky by mohly 
poškodit skleněný povrch a tím změnit termické vlastnosti skla. 

– Uchopení horkých nádob prováděje pouze za použití dostatečné tepelné ochrany, např. 
Chňapky. 

– Nepoužívejte již poškozené skleněné nádoby! Existuje nebezpečí poranění! 

...pro použití doplňkových materiálů: 

Některé výrobky Z Jenaer Glas jsme kombinovali s jinými materiály. Dbejte zde, prosím, 
následujících pravidel: 

– Výrobky z Jenaer Glas kombinované s kovovými doplňky nepoužívejte v mikrovlnné troubě. 

– Dřevo nikdy nevkládejte do mikrovlnné a pečící trouby nebo do myčky na nádobí. 
Dřevo chraňte před vlhkem. 

...pro ohříváčky 

– Čajovou svíčku ohříváčku nenechte nikdy hořet bez dohledu a nepouštějte do jeho blízkosti děti. 

– Ohříváček neumisťujte na plochy citlivé na teplo. 

– Používejte jen běžné čajové svíčky s kovovým obalem. 

Prosím dodržujte také pokyny výrobců, jednotlivých spotřebičů k jejich používání a přečtete si 
upozornění na prodejním obalu. 

Máte další dotazy, podněty nebo se chcete informovat o jiných výrobcích, receptech nebo čaji?  
Pak Vás srdečně zveme na naši homepage www.jenaerglas.com, nebo se obraťte přímo na nás. 


