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Vážený zákazníku,
do rukou se Vám dostává: nerezovo/smaltové fondue jsou výborné pro přípravu a stylové servírování nejen masových fondue. Sada obsahuje: nerezovou/
smaltovou nádobu, 6 keramických misek, 6 lžiček a vidliček v barevném provedení, poklička s otvory pro vidličky, otočný stojan a hořák. Vyrobeno z prvotřídní
oceli, kvalitního smaltu a odolné keramiky. Snadná údržba a čištění.
Před použitím prosím přečtěte veškeré instrukce a ponechte si je pro pozdější použití. Pro vaši bezpečnost dodržujte uvedená doporučení. Pokud výrobek
předáváte další osobě, předejte jej spolu s návodem. Výrobek je určen pro běžné domácí použití. Není možné jej používat v komerční sféře.
Popis:
t 1PETUBWFD
t 0UPǏOâESäÈLNJTUJǏFL
t ,FSBNJDLÏNJTLZLT
t /FSF[PWâTUPKBO
t )PǲÈL
t 7ÓǏLPQSPVIBÝFOÓQMBNFOF
t /FSF[PWÈTNBMUPWÈOÈEPCB
t 1PLMJǏLBT̓PUWPSZQSPWJEMJǏLZ
t 'POEVFWJEMJǏLZLT
t 'POEVFMäJǏLZLT
Montáž
Na podstavec umístěte otočný držák a následně nerezový stojan. Do stojanu umístěte nerezovou nádobu s poklicí. Do otočného stojanu vložte keramické
misky. Po nasazení se ujistěte zda jsou všechny komponenty správně umístěné a vše je stabilní.
Příprava oleje
Do nerezové nádoby nalijte olej vhodný pro fritování a předehřejte na Vašem sporáku pod hranici teploty 180 °C. Nádobu s předehřátým olejem umístěte na
stojan ( ujistěte se o stabilitě nádoby), do stojanu pod nádobu vložte hořák a zapalte jej.
Hořák - zapálení
0UFWǲFUFIPǲÈLBWMPäUFWIPEOÏQBMJWPEPTQPEOÓǏÈTUJIPǲÈLVo[QSBWJEMBTFKFEOÈPQBTUZ HFMZBEBMÝÓEPTUVQOÈQBMJWBQSPGPOEVF1PVäÓWFKUFQPV[F
IPNPMPHPWBOÏGPOEVFQBMJWPEPLBIBOPWâDIIPǲÈLǾ)PǲÈLV[BWǲFUFBWMPäUFEPTUǲFEVTUPKBOVQPEOÈEPCV1PUÏIPǲÈL[BQBMUF EPQPSVǏFOÓQMZOPWâN
zapalovačem nebo dlouhou zápalkou). Plamen vždy uhaste před odebráním hořáku za pomocí zhášecího víčka jenž na něj položíte.
Příprava fondue
,̓QǲÓQSBWǔGPOEVFoNBTPB[FMFOJOVSP[LSÈKFKUFOBNFOÝÓLPTUJǏLZ+FEOPUMJWÏLPVTLZOBQÓDIOǔUFOBGPOEVFWJEMJǏLVBWMPäUFEPOÈEPCZT̓PIǲÓWBOâN
PMFKFN7JEMJǏLVPQǲFUFEPVSǏFOÏIPPUWPSVW̓QPLMJǏDF%PCBQǲÓQSBWZKFEMFTVSPWJOZOFCPDIVUJDDBoNJOVUZ7̓LFSBNJDLâDINJTLÈDITJNǾäFUFQǲJQSBWJU
SP[NBOJUÏPNÈǏLZBDIVǸPWLZ,̓TFSWÓSPWÈOÓPNÈǏFLTMPVäÓGPOEVFMäJǏLZ
VAROVÁNÍ
t 7äEZQPVäÓWFKUFOBSPWOÏN ǏJTUÏN OFLMPV[BWÏNBOFIPǲMBWÏNQPWSDIV
t 1ǲFELBäEâNQPVäJUÓNQSPWǔǲUFTUBCJMJUVBTQSÈWOPTUTFTUBWFOÓ
t )PǲÈL[BQBMVKUFBäQPWMPäFOÓEPTUPKBOVBUBLÏ[EFIPVIBTUFL̓EBMÝÓNÞǏFMǾNIPǲÈLOFQPVäÓWFKUF
t /FWLMÈEFKUFISOFDOBGPOEVFEPUSPVCZ
t 1BMJWPEPIPǲÈLVQPVäÓWFKUFKFOEPTUVQOÏW̓QSPEFKOÓDITÓUÓTDIWÈMFOâWâSPCDJEMFJOTUSVLDÓ LUFSÏKTPVVWFEFOZOBPCBMF
t Bezpečnostní riziko: nepoužívejte tekuté palivo na fondue!
t 1ǲJNBOJQVMBDJT̓QBMJWFN IPǲÈLFNJUFQMPVOÈEPCPVCVǒUFPQBUSOÓ DISBǪUFTFQPUǲFCOâNJPDISBOOâNJQPNǾDLBNJ DIǪBQLBBUE 1ǲFENZUÓN
nechte sadu na fondue vychladnout.
t 7âSPCFLQǲJQPVäJUÓOFTNÓ[ǾTUBUCF[EP[PSV
t %ǔUFNWâSPCFLEPSVLPVOFQBUǲÓ
t /FCF[QFǏÓQPäÈSV
t 7FÝLFSÏPCBMPWÏNBUFSJÈMZPETUSBǪUF[̓EPTBIVEǔUÓ/FCF[QFǏÓÞSB[VOFCPVEVÝFOÓ
t 7QǲÓQBEǔQPVäJUÓTWÓǏLZ QPV[FQSPǏPLPMÈEPWÏGPOEVF 
1. Nikdy nenechávejte hořící svíčku bez dohledu.
2. Udržujte hořící svíčku mimo dosah dětí a zvířat.
3. Vždy ponechte mezi hořícími svíčkami nejméně 1 palec / 2 cm.
   /FOFDIÈWFKUFTWÓǏLZIPǲFUOBOJǏFN DPTFNǾäFW[OÓUJU BOJCMÓ[LPUBLPWÏIPNBUFSJÈMV
ÚDRŽBA A VADY
Před prvním a po každém použití řádné umyjte a osušte. Před mytím po použití musí veškeré díly nejprve plně vychladnout! V myčce na nádobí lze mít pouze
OFSF[PWPVOÈEPCV GPOEVFWJEMJǏLZ MäJǏLZBLFSBNJDLÏNJTLZQPLVEKTPVTPVǏÈTUÓ0TUBUOÓǏÈTUJNZKUF[ÈTBEOǔSVǏOǔ,̓ǏJÝUǔOÓOFQPVäÓWFKUFPTUSÏQǲFENǔUZ 
ESÈUǔOLZBOJǏJTUJDÓQSPTUǲFELZBHSFTJWOÓOFCPTBCSBTJWOÓNJWMBTUOPTUNJ7̓QǲÓQBEǔTJMOÏIP[OFǏJÝUǔOÓOFDIUFEBOPVǏÈTUPENPǏJU
#BSFWOÏ[CBSWFOÓEOBOFSF[PWÏOÈEPCZKF[QǾTPCFOPQMBNFOFNIPǲÈLV5PUP[CBSWFOÓOFPNF[VKFGVOLǏOPTUBOJ[ESBWPUOÓOF[ÈWBEOPTUQSPEVLUVoOFOÓ
UFEZWBEPVWâSPCLVBOFNǾäFCâUQǲFENǔUFNSFLMBNBDF
Kupující byl seznámen s funkcí a se zacházením s výrobkem.

