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INFORMÁCIE O VÝROBKU A NÁVOD NA POUŽITIE
Rozhodli ste sa správne pre kúpu tohto výrobku.
Pred prvým použitím
Na zachovanie kvality riadu je nutné dodržať nasledujúce odporúčania. Vyberte riad zo škatule a odstráňte všetok obalový materiál
(vrátane prípadnej adhéznej fólie, samolepky, papiera atď.) z výrobku. Pred prvým použitím umyte časti, ktoré prídu do styku
s potravinami, v horúcej vode s prídavkom saponátu, dôkladne opláchnite čistou vodou a vytrite do sucha, prípadne nechajte
vyschnúť. Mierne obrúskom vytrite vnútornú plochu tukom alebo olejom. Potieranie tukom alebo olejom odporúčame hlavne
v horných častiach riadu na zachovanie materiálovej stálosti. Papierovou utierkou odstráňte prebytočný olej (ošetrujte takto
výrobok pravidelne a udržiavajte tak riad v perfektnom stave).
Použitie
Riad môžete používať na akomkoľvek zdroji tepla – indukčné dosky, sklokeramické dosky, el. platne alebo plyn, prípadne aj
vonkajšie grily. Pri plyne odporúčame použitie liatinovej rozptyľovacej platne plameňa z dôvodu jednoduchšej údržby dna výrobku.
Popis výrobku
Smaltovaný liatinový riad – vysoká kvalita, stály, tvrdý nemenný materiál. Vnútorná a vonkajšia smaltovaná vrstva odoláva odreniu
a praskaniu. Odolnosť voči vysokým teplotám do 280 °C. Kvalitná liatina s nepriľnavou vrstvou smaltu spája nízku adhéziu s vysokou
mechanickou a chemickou odolnosťou riadu. Vnútorná vrstva vrúbkovaných alebo tvarovo upravených dien umožňuje varenie
s nízkym obsahom tuku a zaisťuje nelepenie a prichytávanie potravín. Veľkoformátové rukoväti zaisťujú rovnomerné rozloženie
hmotnosti a bezpečné uchopenie. Aj napriek svojej hmotnosti smaltový liatinový riad dosahuje najlepšie možné vlastnosti tepelnej
vodivosti a akumulácie. Jednoduchá údržba a čistenie.
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Počas používania sa nedotýkajte nádoby (okrem dreveného držadla, ak výrobok obsahuje), pretože je HORÚCA! Použite pri
manipulácii ochranné rukavice! Obzvlášť dajte pozor na to, aby sa nádoby nedotýkali deti a nesvojprávne osoby!
Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k poškodeniu drevenej rukoväti panvice (ak je súčasťou), napr. pri umiestnení rukoväti do
blízkosti horáka, žeraviacej špirály, steny rúry a pod.
Pri použití ostrých kovových nástrojov (napr. nôž, vidlička, antikorové náčinie) môže dôjsť k poškodeniu – odporúčame používať
nylonové, drevené alebo silikónové náčinie.
Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky – môže dôjsť k poškodeniu povrchu (napr. žieravé prostriedky na čistenie rúr).
Pri neopatrnej manipulácii (napr. s vekom) môže dôjsť k poškodeniu povrchu (otlčením). Vplyvom nastavenia príliš vysokej teploty
zdroja tepla môže dôjsť k poškodeniu povrchu (spáleniu) – žlté až čierne miesta. Tieto chyby ovplyvnené nesprávnym použitím
nie sú chybou výrobku. Čistenie odporúčame vždy ručné s neagresívnymi prípravkami a jemnými handričkami alebo hubkami. Po
čistení je vhodné vnútornú časť riadu vytrieť troškou oleja alebo tukom. Smaltovaný liatinový riad nie je vhodný do umývačky riadu.
EKOLÓGIA
Podľa veľkosti produktu sú na všetkých výrobkoch vytlačené znaky materiálov použitých na výrobu balenia, komponentov
a príslušenstva, ako aj ich recyklácie. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje
a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie
a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu
alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť
pokuty. Igelitové vrecko odkladajte mimo dosahu detí, nebezpečenstvo udusenia.
Kupujúci bol oboznámený s funkciou a so zaobchádzaním s výrobkom.

