Bageplade
Produktinformation

Kære kunde!
Med din nye bageplade kan du bage lækre kager. Derefter kan du sætte det
praktiske transportlåg på bagepladen, som gør det nemt at opbevare kager
i hjemmet og tage bagepladen med på skovture, til fester osv. Kagerne bliver
ikke trykket sammen og krummer ikke.
Du ønskes rigtig god fornøjelse med bagningen.

Teamet fra Tchibo

www.tchibo.dk/vejledninger

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.dk
Varenummer:

362 268

Slip-let-belægning
Bagepladen har en slip-let-belægning.
•

Brug ikke skarpe eller spidse genstande til at skære i bagværk osv. eller til
rengøringen, da det beskadiger belægningen.
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Før første brug
m Rengør bagepladen og transportlåget med varmt vand og lidt opvaskemiddel

før den første brug. Tør derefter omgående begge delene af for at undgå
pletter. Bagepladen og transportlåget tåler ikke maskinopvask!
Anvendelse
•

Vær forsigtig, når du tager den varme bageplade ud af ovnen.
Brug under alle omstændigheder grydelapper!
Stil den varme bageplade på et varmebestandigt underlag.

m Smør bagepladen med smør eller margarine før brug, og drys evt. også med

lidt mel. Du kan også bruge bagepapir.
m Rengør om muligt bagepladen og transportlåget umiddelbart efter brugen,

hvor det er nemmere at løsne dejrester. Tør derefter bagepladen og transportlåget af, og opbevar dem tørt.
•

Bagepladen og transportlåget tåler ikke maskinopvask!

Transportlåget
•

Sæt aldrig bagepladen i den varme ovn med påmonteret transportlåg!

m Lad bagværket køle af, inden du sætter transportlåget på bagepladen eller

fjerner bagværket fra bagepladen.
Tag transportlåget af
m Træk lukningerne ud i siden, og tag transport-låget af.

Sæt transportlåget på
m Sørg for, at lukningerne er trukket ud på transportlåget.
m Sæt transportlåget på bagepladen.
m Skub lukningerne helt ind. Du skal kunne høre og mærke, at de går i hak!

Transport
m Kontrollér, om transportlåget sidder fast på bagepladen, inden du løfter

i håndtagene.
m Klap transportlågets håndtag op – nu kan du transportere bagepladen!

