Manual de Instruções
Instruction Manual

Rechaud
Banho -Maria
Rechaud
Double Boiler

COMPONENTES
COMPONENTS

Panela Interna
Inner Container

Panela Externa
Outer Container

Queimador
Burner

Base
Base

Chave
Tool

MODO DE USO
USE AND CARE
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1. Retire o fogareiro da base e adicione álcool em gel
(máximo 430ml). Remove the burner from the base and
add gel alcohol (maximum 430ml). 2. Acenda a chama.
Light the ﬂame. 3. Adicione água quente, não fervente,
à panela externa (cerca de 1/3). Add hot, non-boiling
water, to the outer container (about 1/3). 4. Coloque o
alimento na panela interna. Place the food in the inner
container.

USO DO QUEIMADOR
USING THE BURNER
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1. Retire a tampa por completo. Remove the lid.
2. Coloque somente álcool gel. Não utilize álcool líquido.
Put only alcohol gel. Does not use liquid alcohol. 3. Acenda o
fogo. Light the ﬁre. 4. Feche o queimador com o abafador
aberto. Os pinos de ﬁxação devem ﬁcar na parte interna
do recipiente. Close the burner with the snuffer open. The
ﬁxing pins must be inside the vessel. 5. Utilize o abafador
quando desejar extinguir a chama. Use the snuffer to
extinguish the ﬁre.
*Caso preﬁra, o álcool em gel pode ser substituído por uma vela.
*If you prefer, gel alcohol can be replaced by a candle.

AJUSTE DA DOBRADIÇA
AJUSTING THE HINGE

Sempre que necessário girar
a chave no sentido horário
para ajustar a dobradiça da
tampa. Whenever necessary
twist the tool clockwise to adjust
the hinge of the lid.

CUIDADOS
CARE

1. Para manter seus objetos Riva sempre impecáveis,
lave-os com água morna e seque-os imediatamente
usando uma ﬂanela ou algodão macio. To keep your Riva
objects always clean, wash them with warm water and dry
them immediately using a soft cotton or ﬂannel. 2. Não use
esponjas ou palha de aço. Do not use sponges or steel wool.
3. Não mergulhe na água ou deixe sobras de alimentos
por longos períodos. Do not immerse in water or leave food
leftovers for long periods. 3. Não use máquina de lavar
louças. Do not use a dishwasher. 4. Use Rivacream para
polir as peças. Use Rivacream to polish the pieces.
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