


Tisztelt Ügyfelünk!
A kezébe került: rozsdamentes acél fondue készlet kiválóan alkalmas nem csak húsos fondue-k tálalására. A készlet tartalma: rozsdamentes acél fondue 
edény, 6 db színes villa, fedő és villatartó, állvány és égő. Első osztályú acélból készült. Könnyű tisztítás és karbantartás.
Kérjük, hogy használat előtt olvassa el a használati útmutatót, majd őrizze meg a későbbi újraolvasáshoz. A saját biztonsága érdekében tartsa be  

tervezve. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.

A termék ismertetése:

Összeszerelés

Az olaj előkészítése
A rozsdamentes fondue edénybe öntsön sütésre alkalmas olajat, és melegítse elő nem egészen 180 °C-ra a konyhai tűzhelyén. Az előmelegített olajat 
tartalmazó edényt helyezze az állványra (győződjön meg arról, hogy stabilan áll), majd helyezze az edény alatti állványba az égőt, és gyújtsa meg.
Égő - begyújtás
Nyissa ki az égőt, és helyezzen megfelelő tüzelőanyagot az égő alsó részébe - ez általában fondue készítésére alkalmas kenőcs, gél vagy más egyéb 
tüzelőanyag. Kizárólag mécses-égőkben használható engedélyezett fondue tüzelőanyagot használjon. Zárja le az égőt, majd helyezze be az edény alá az 
állványba. Ezt követően gyújtsa meg az égőt (ajánlott gázöngyújtóval vagy hosszú gyufával). Az égő kiemelése előtt mindig oltsa el a lángot a ráhelyezett 
eloltó fedéllel.
Fondue-készítés

tartalmazó edénybe. Támassza a villát a fedő egy kiválasztott nyílásába. A sülési idő kb. 1– 4 perc..

FIGYELEM

Biztonsági kockázat: Ne használjon folyékony fondue tüzelőanyagot!

Elmosás előtt hagyja kihűlni a készletet.

  1. Soha ne hagyja az égő gyertyát felügyelet nélkül.
  2. Az égő gyertyát tartsa gyermekektől és állatoktól távol.
  3. Minden esetben hagyjon az égő gyertyák között legalább 1 hüvelyknyi / 2 cm szabad helyet.
  4. Ne hagyja az égő gyertyákat semmilyen tűzveszélyes anyagon, sem ilyen anyagok közelében.

KARBANTARTÁS ÉS HIBÁK
Az első használat előtt, majd minden használat után alaposan mossa el és szárítsa meg. A használat utáni elmosás előtt hagyjon minden részt kihűlni! A 
mosogatógépben kizárólag a rozsdamentes edény , a fondue villák, kanalak és az esetlegesen a készlet részét képező kerámiatálkák moshatók el. A többi 

beszennyeződés esetén elmosogatás előtt áztassa be az érintett részt. A rozsdamentes acél edény aljának elszíneződését a láng okozza. Ez az elszíneződés 
nincs kihatással a termék működésére sem egészségügyi ártalmatlanságára – így nem jelenti a termék meghibásodását, sem jogos reklamáció alapját.

A vevő megismerkedett a termék működésével és használatával.


