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Helyesen döntött, hogy megvásárolta ezt a terméket.

Első használat előtt

A megfelelő használat érdekében kérjük olvassa végig ezt 
a  tájékoztatót. Vegye ki a dobozból a terméket és távolítsa el 
a csomagoló fóliát. Első használat előtt alaposan mossa el 
mosószerrel a termék azon részeit amelyek érintkezésbe 
kerülhetnek az étellel, majd alaposan öblítse le és törölje 
szárazra. A készülék belső felületére vigyen fel egy kevéske
 zsírt vagy olajat egy szalvéta segítségével.      

Használat

A terméket minden főzőfelületen használhatja (indukciós,  
üvegkerámia, gáz, halogén, vasmagos). Gázfőzőlap 
 használata esetén használja a gázégő rácsait a termék  
ezüsttel bevont alsó részének egyszerűbb tisztítása  érdekében.

Leírás:

• Kiváló minőségű alumínium (3003 Al)
• A kovácsolt alumínium test eredménye a tartós használat 
 és a megfelelő hőeloszlás.
• A belső felület kerámiából készült zsír és olaj mentes főzés 
 ill. jó hőelosztás céljából
• Ellenáll a magas hőmérsékletnek is.
• Nem tartalmaz mérgező anyagokat (PTFE és PFOA)
• Egyszerű tisztítás és karbantartás.
• Minden főzőfelületre alkalmas. 

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS
Használat alatt ne érintse meg a termék kerámia felületét mert az forró, (kivéve a műanyag fogantyúkat). A saját biztonsága érdekében használjon  
kesztyűt. Gyerekek és hozzá nem értő személyek ne használján a terméket. A magas hőmérséklet károsíthatja a termék egyes részeit, ne tárolja hőforrás 
közelében. Használat közben éles fém eszközök (pl.: kés, villa) sérülést okozhat a termék felületén, óvatosan használja. Ne tisztítsa dúrva és  maró tisztí-
tószerekkel, mert károsíthatják a felületet. 

KÖRNYEZETVÉDELEM
A termék mérete szerint azok csomagolásán megtalálhatók a csomagolásra, részelemekre és tartozékokra használt anyagok jelei, ahogy azok újrahasznosítása is. Ezen termék helyes 
megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat és az esetleges, az élőkörnyezetre és egészségre káros hatások keletkezését, ami a helytelen hulladék-kezelés 
eredménye lehetne. További részletekért a helyi hivatalnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen érdeklődjön. Ezen hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban 
bírsággal sújtható. A szilonzacskót tartsa gyermekektől távol - megfulladás veszélye!

A vásárló fel lett világosítva a termék működésével és kezelésével.
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