
Voor het eerste gebruik
Was de ovenschaal en de deksel voor het eerste gebruik om stof en eventuele 
verontreinigingen te verwijderen.

Gebruik in oven
De ovenschaal is geschikt voor gebruik in de oven tot 400°C. 
- Deksel niet in de oven gebruiken! 
- Schaal ontdooien voor plaatsing in een voorverwarmde oven.
- Lege schalen niet verhitten.
- Niet schoonmaken met natte doek of plaatsen op nat oppervlak wanneer glas  
 heet is.
- Niet gebruiken in direct contact met vuur.

Gebruik in magnetron
De ovenschalen zijn geschikt voor gebruik in de magnetron. 
- Het deksel altijd los erop of geheel verwijderen! Wanneer het deksel gesloten  
 is kan de hete damp niet ontsnappen en zal het deksel onherstelbaar vervormen.
- Dek schaal niet af met aluminiumfolie bij gebruik in magnetron.
- Lege schalen niet verhitten.
- Etenswaren met veel vet en/of suiker niet overmatig verhitten.
- Niet schoonmaken met natte doek of plaatsen op nat oppervlak wanneer glas  
 heet is .
- Niet gebruiken in direct contact met vuur.
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100% lucht-  
en waterdicht

Gemakkelijk te 
openen en sluiten

Geschikt voor oven,  
magnetron, vaatwasser 

en diepvries

BPA-vrij

Bedankt dat je hebt gekozen voor de ovenschalen van LOCK&LOCK!
Deze ovenschalen hebben een lange levensduur en bieden je dagelijks gemak. 

We wensen je veel plezier van je bestelling! 

Gebruiksaanwijzing ovenschalen
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Gebruik in vriezer
De ovenschalen zijn geschikt voor gebruik in de vriezer tot -20°C. 
In de vriezer kan inhoud uitzetten en mogelijk barsten veroorzaken. 
Let daarom a.u.b. op het volgende:
- Vul de schaal niet helemaal tot de rand. Vochthoudende etenswaren  
 (zoals bijv. rijst en pasta) zetten nog uit.
- Laat de inhoud voor het sluiten van het deksel goed afkoelen
- Ovenschalen uit de vriezer eerst even op temperatuur laten komen alvorens  
 het deksel te openen. 
- Schaal ontdooien voor plaatsing in een voorverwarmde oven.

Reinigen 
De ovenschalen en deksels kunnen handmatig en/of in de vaatwasser gereinigd worden.
t.a.v. deksel: 
- Indien noodzakelijk kan de siliconenring verwijderd worden. Gebruik hierbij  
 altijd een stomp voorwerp om beschadigingen aan de holle siliconenrand  
 te voorkomen!
- Gebruik geen harde borstel of sponsjes van staal of nylon, ook geen agressieve  
 afwas- en schuurmiddelen. 

Garantie 
Op de ovenschalen geldt een garantie van 2 jaar, voor alle defecten die zijn toe te  
wijzen aan productiefouten en/of grondstoffen. Voor schade die ontstaat door  
verontachtzaming van deze gebruiksaanwijzing nemen wij geen verantwoordelijkheid
De garantie is niet van toepassing in de onderstaande, niet limitatief opgesomde,  
gevallen:
- Defecten veroorzaakt door ongelukken, onachtzaamheid of onjuist gebruik
- Gebruik en opslag van goederen en/of stoffen niet voor normaal huishoudelijk  
 gebruik (zoals chemische stoffen, benzine, terpentine, aceton, e.d.)
- Industriële of commerciële toepassingen
- Slijtage en gebreken die eigen zijn aan normaal gebruik.

Klantenservice:
LOCK&LOCK Benelux B.V.  email: info@locklock.nl
Oostergracht 3   website: www.locklock.nl
3763 LX  SOEST   telefoon: 085 - 8001800

Bezoek ook eens onze Facebook en Instagram als je op de hoogte 
wilt blijven van het laatste nieuws en leuke acties.
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