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TERMÉKINFORMÁCIÓK ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Ön helyesen döntött, amikor ezt a terméket megvásárolta.

Az első használat előtt
Az edény minőségének megőrzése érdekében be kell tartani az alábbi ajánlásokat. Vegye ki az edényt a dobozból és távolítson el 
a termékről minden csomagolóanyagot (beleértve az esetleges öntapadó fóliákat, matricákat, papírokat, stb.). Az első használat 
előtt mossa el forró, tisztítószeres vízben az összes olyan részt, amely érintkezésbe kerül az élelmiszerrel, gondosan öblítse le 
tiszta vízzel, majd törölje szárazra, esetleg hagyja megszáradni. A belső felületet enyhén törölje át zsírral vagy olajjal. Az anyag 
tartósságának megőrzése érdekében javasoljuk, hogy kenje be zsiradékkal vagy olajjal, különösen az edény felső részein.  
A felesleges olajat papírtörlővel törölje le (rendszeresen kezelje így a terméket, így tökéletes állapotban tarthatja).

Használat
Az edény bármilyen hőforráson – indukciós főzőlapon, üvegkerámia főzőlapon, elektromos főzőfelületen, gázon, vagy akár 
kültéri grillen is – használható. Gáz esetén javasoljuk öntöttvas lángelosztó lap használatát, az edény fenekének egyszerűbb 
karbantartása érdekében.    

Termékleírás
Zománcozott öntöttvas edény – magas minőség, tartós, kemény, nem változó anyag. A belső és külső zománcozott réteg 
dörzsöl- és ütésálló. Ellenállás magas hőmérsékleteknek 280 °C-ig. A tapadásmentes zománcfelülettel ellátott kiváló minőségű 
öntvény egyszerre biztosít az edénynek alacsony tapadást és nagyfokú mechanikai és kémiai ellenállóképességet. A bordázott 
vagy módosított alakú fenék belső rétege lehetővé teszi a kevés zsiradékkal történő főzést és gondoskodik róla, hogy az ételek 
ne tapadjanak le. A nagyméretű fogantyúk egyenletes súlyelosztást és biztonságos fogást tesznek lehetővé. Súlya ellenére a 
zománcozott öntöttvas edény a lehető legjobb hővezető és hőtároló tulajdonságokkal rendelkezik. Könnyű karbantartás és 
tisztítás.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
Használat közben ne érjen az edényhez (kivéve a fa fogantyút, ha van ilyen), mert FORRÓ! A kezeléshez használjon védőkesztyűt! 
Különösen ügyeljen rá, hogy gyerekek és cselekvőképtelen személyek ne érjenek az edényhez!
Magas hőmérséklet hatására károsodhat a serpenyő fa fogantyúja (ha van ilyen), pl. ha égőfej, izzó spirál, a sütő fala, stb. közelébe 
kerül.
Éles fémeszközök (pl. kés, villa, rozsdamentes eszközök) használata esetén sérülhet a felület – javasoljuk műanyag, fa vagy szilikon 
eszközök használatát.
Ne használjon durva és agresszív tisztítószereket (pl. maró hatású sütőtisztító szert) - sérülhet a felület.
Ha óvatlanul kezeli (pl. a fedőt), sérülhet a felület (ütődés miatt). A hőforrás túl magasra beállított hőmérséklete hatására 
károsodhat (megéghet) a felület – sárga, vagy akár fekete foltok. Ezek a nem megfelelő használatból adódó hibák nem 
termékhibák. Javasoljuk, hogy a tisztítást mindig kézzel, nem agresszív tisztítószerekkel, puha ronggyal vagy szivaccsal végezze. 
Tisztítás után ajánlott az edény belsejét egy kevés olajjal vagy zsiradékkal megkenni. A zománcozott öntöttvas edények nem 
alkalmasak mosogatógépben való mosásra.

KÖRNYEZETVÉDELEM
A termék méretétől függően minden terméken megtalálható a csomagolás, a részelemek és a tartozékok készítéséhez használt 
anyagok, valamint azok újrahasznosításának jele. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni 
az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív 
környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi 
gyűjtőhelyen. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő módon történő megsemmisítése esetén a helyi előírások értelmében bírság 
róható ki. A műanyag zacskót tartsa gyermekektől távol, megfulladás veszélye.

A vásárló tájékoztatást kapott a termék funkciójáról és kezeléséről.


