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INFORMACJE O PRODUKCIE ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI
Kupując ten wyrób dokonali Państwo właściwego wyboru.
Przed pierwszym użyciem
Aby zachować wysoką jakość naczyń, należy przestrzegać następujących zaleceń. Wyjmij naczynie z kartonu i usuń z produktu wszelki
materiał opakowaniowy (łącznie z ewentualną folią samoprzylepną, naklejkami, papierem itd.). Przed pierwszym użyciem należy umyć
części, które kontaktują się z żywnością, gorącą wodą z dodatkiem detergentu, a następnie dokładnie je opłukać czystą wodą i wytrzeć do
sucha, ewentualnie pozostawić do wysuszenia. Przetrzyj wnętrze naczynia tłuszczem lub olejem. Nacieranie tłuszczem zaleca się zwłaszcza
w górnych częściach naczynia dla zachowania właściwości materiału. Papierowym ręcznikiem usuń nadmiar oleju (dbaj w ten sposób o
produkt regularnie i zachowaj w ten sposób naczynie w doskonałym stanie).
Sposób użycia
Z naczynia można korzystać na dowolnym źródle ciepła – na płytach indukcyjnych, płytach ceramicznych, kuchenkach elektrycznych
lub gazowych, ewentualnie także na grillach zewnętrznych. W przypadku kuchenki gazowej zalecamy korzystanie z żeliwnej podstawki
rozpraszającej płomień w celu zapewnienia łatwiejszego utrzymania dna wyrobu.
Opis wyrobu
Emaliowane naczynia żeliwne – wysoka jakość, trwały, twardy materiał nie zmieniający właściwości. Wewnętrzna i zewnętrzna
emaliowana warstwa jest odporna na otarcia i pęknięcia. Wytrzymałość na działanie wysokich temperatur do 280 °C. Dzięki wysokiej
jakości żeliwa i warstwie emalii zapobiegającej przywieraniu naczynie łączy w sobie niską przyczepność z wysoką odpornością mechaniczną
i chemiczną. Wewnętrzna warstwa znajdująca się na pofalowanym dnie lub na dnie o zmodyfikowanym kształcie umożliwia gotowanie na
małej ilości tłuszczu i zapewnia, że żywność nie przykleja się ani nie przywiera do dna. Duże uchwyty zapewniają równomierne rozłożenie
ciężaru i bezpieczne trzymanie. Pomimo swojego ciężaru naczynia żeliwne posiadają najlepsze właściwości przewodności cieplnej i
akumulacji. Wygodne w użyciu, łatwe w czyszczeniu.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Podczas użytkowania nie dotykaj naczynia (z wyjątkiem drewnianych uchwytów, o ile produkt je posiada), ponieważ jest ono GORĄCE!
Podczas przenoszenia naczynia korzystaj z rękawic ochronnych! Zwróć szczególną uwagę na to, aby naczyń nie dotykały dzieci ani osoby
niepełnosprawne!
Na skutek oddziaływania wysokiej temperatury może dojść do uszkodzenia drewnianego uchwytu patelni lub pokrywki (o ile jest ona
częścią naczynia), np. w przypadku umieszczenia uchwytu w pobliżu palnika, spirali grzejnej, ścianki kuchenki itp.
W przypadku użycia ostrych narzędzi metalowych (np. noża, widelca, narzędzi nierdzewnych) może dojść do uszkodzenia naczynia –
zalecamy korzystanie z narzędzi nylonowych, drewnianych lub silikonowych.
Nie należy stosować szorstkich i agresywnych środków czyszczących – może to spowodować uszkodzenie powierzchni (np. stosowanie
środków żrących przeznaczonych do czyszczenia piekarników).
Na skutek nieostrożnego manipulowania częściami naczyń (np. pokrywką) może dojść do uszkodzenia ich powierzchni. Pod wpływem zbyt
wysokiej temperatury źródła ciepła może dojść do uszkodzenia (spalenia) powierzchni naczynia – powstania żółtych czy nawet czarnych
miejsc. Wady te wynikają z nieprawidłowego używania naczynia i nie stanowią wady produktu. Zalecamy ręczne czyszczenie za pomocą
nieagresywnych środków i delikatnych ściereczek lub gąbek. Po czyszczeniu zalecamy przetrzeć wewnętrzną część naczynia niewielką
ilością oleju lub tłuszczu. Żeliwnej pokrywki naczynia nie należy wkładać do zmywarki do naczyń.
EKOLOGIA
Wszystkie produkty zostały oznaczone symbolami materiałów stosowanych w produkcji opakowań, poszczególnych części i akcesoriów,
jak również symbolami recyklingu. Poprzez prawidłową likwidację tego produktu pomogą Państwo zachować cenne bogactwa naturalne
oraz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom odpadów na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie, które mogłyby być skutkiem
nieprawidłowego recyklingu odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji. Za
nieprawidłowy recykling tego rodzaju odpadów mogą być udzielane kary zgodne z lokalnymi przepisami. Foliową torebkę należy
przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby nie stwarzać ryzyka uduszenia.
Kupujący zapoznał się z wyżej wymienionymi wskazówkami.

