


Tisztelt Ügyfelünk!
A termék, amelyhez hozzájutott, egy 41,5 × 25,5 cm méretű alumínium öntött serpenyő üvegfedővel, 
kerámiafelülettel, amely megakadályozza az étel odaégését. A serpenyő magassága 118 cm, fekete színű, a serpenyő 
falának vastagsága 2,5 mm, fenekének vastagsága pedig 5,0 mm. A serpenyő térfogata a fedővel 8,5  l.
A serpenyő minőségi alumínium öntvényből készült, ami gyorsan vezeti a hőt, és az alakja tartós, miközben a tömege 
alacsony marad. A minőség fontos mutatója a serpenyő kerámiából készült belső felülete.

Használati útmutató:
1. A termék hőnek ellenálló 250 °C-ig – a nagyobb hőfokok már károsíthatják a terméket.
2. Az edényt mindig mossa el meleg mosogatószeres vízben, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket. A terméket öblítse le 

és szárítsa meg. Azután kenje be egy csepp olajjal a felület minőségének megőrzéséhez. Papírtörlővel távolítsa el a 
fölösleges olajat (rendszeresen óvja így a terméket és az edényt tartsa tökéletes állapotban).

3. Győződjön meg róla, hogy a tűzhely mérete megfelel a termék méretének és nem szélesebb, mint az edény – ezzel 
elkerüli a külső felület túlzott felmelegedését - mindig elég a főzéshez mérsékelt láng használata.  

4. A  kerámiafelület ellenáll a nagy hőnek, de nem javasolt túlhevíteni, ha az edény üres. Soha ne hagyja az edényt a 
tűzhelyen vagy a sütőben felügyelet nélkül. Tisztítás előtt az edényt hagyja kihűlni.

5. Ha a főzés után enyhe foltok maradnak (odaégés), eltávolításukhoz az edényt hagyja forró mosogatószeres vízben 
ázni, és azután törölje szárazra lágy ronggyal. Serpenyőben vagy fazékban levő foltok esetén melegítsen fel egy 
kis fehér ecetet és azután mossa el a szokásos módon. Ezek a foltok semmilyen módon nem rontják a termék 
tulajdonságait.

6. A kerámiafelületen ne használjon fémeszközöket, és ne vágja rajta az ételt éles tárggyal.
7. A kerámiafelületű edény könnyen tisztán tartható, kézi mosogatásnál csak puha rongyot és szivacsot használjon, 

amelyek nem karcolják meg a felületet. Ne használjon agresszív vegyszereket. Mosogatógépben mosható – azonban 
ügyeljen a víz keménységére és a túl agresszív tisztítószerek használatára, amelyek a tapadásmentesség elvesztését 
okozhatják.

8. A termék hosszú élettartamának megőrzéséhez az edényt óvatosan kezelje és kímélje a felületét a karcolásoktól.
9. Az üvegfedő tisztítására ugyanazon a feltételek érvényesek: puha anyagot használjon és kerülje a vegyszereket. 

Vigyázzon a nagy hőkülönbségre – amikor a fedővel ellátott serpenyőt kiveszi a sütőből, mindig hagyja 
szobahőmérsékletre hűlni, mielőtt a fedőt mosni kezdi vagy elteszi.

10. A forró edény biztonságos kezeléséhez mindig használjon konyhai kesztyűt vagy konyharuhát.

Biztonsági $gyelmeztetések:
A magas hőmérséklet következtében (250 °C fölött) sérülhet az edény vagy a fedő műanyag fogantyúja, pl. ha a fogantyút 
gázrózsa, izzó spirál, a sütő fala stb. közelébe helyezi. Éles fémtárgyak (pl. kés, villa) használata esetén sérülhet a felület 
(karcolás, vágás). Durva és agresszív tisztítószer (pl. maró hatású, sütő tisztítására használt szer) használatánál sérülhet 
a felület. Ha óvatlanul kezeli (pl. a fedőt), sérülhet a felület (ütődéssel). Ezek a „nyomok“ nem befolyásolják az étel 
minőségét vagy az edény élettartamát, csupán az esztétikai hatás csökken. A hőforrás magasra beállított 
hőmérséklete hatására károsodhat (megéghet) a felület.

Megsemmisítés:
A termék méretétől függően minden darabon megtalálhatók a csomagolás, az alkatrészek és a tartozékok gyártása 
során használt anyagok jelzései, valamint az újrahasznosításra vonatkozó jelek. A termék megfelelő módon történő 
megsemmisítésével értékes természeti erőforrásokat segít megőrizni, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-
megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről 
a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő 
módon történő megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható. A műanyag zacskót tegye 
gyermekektől távol, megfulladás veszélye.

A vásárló tájékoztatást kapott a termék funkciójáról és kezeléséről.


