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ΣΕΙΡΑ ΣΚΕΥΩΝ DELIMANO  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 
Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας, αυτοκόλλητα και άλλα. Πλύνετε και ξεβγάλετε το προϊόν. Περάστε την επιφάνεια του σκεύους 
με λίγο λάδι χρησιμοποιώντας μαλακό πανί. 
 
ΧΡΗΣΗ 
Ελέγξτε τη συμβατότητα του προϊόντος με τα μάτια της κουζίνας σας, έτσι ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με τη 
σωστή πηγή θερμότητας. Αυτό θα εξασφαλίσει καλύτερο μαγείρεμα και ευκολότερο καθάρισμα. Αυτό το προϊόν είναι 
σχεδιασμένο ώστε να εξοικονομεί ενέργεια, έτσι προτείνουμε να χρησιμοποιείτε χαμηλή έως μεσαία φωτιά (ειδικά σε επαγωγικά 
μάτια). Πάντα να ζεσταίνετε το σκεύος σταδιακά και ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία “boost”. Ποτέ μην υπερθερμαίνετε 
το σκεύος όταν είναι άδειο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά, ειδικά στις αντικολλητικές επιστρώσεις. Πάντα να 
επιβλέπετε το φαγητό όσο μαγειρεύετε για να μην καεί. Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα ή άλλα μεταλλικά 
εργαλεία, τα οποία μπορεί να βλάψουν την επιφάνεια. Πάντα να έχετε το προϊόν υπό επίβλεψη, ειδικά όταν είναι κοντά παιδιά ή 
κατοικίδια.  
 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΑΜΗΛΗ ΕΩΣ ΜΕΣΑΙΑ ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΤΙΑ 
Η χρήση της χαμηλής έως μεσαίας έντασης φωτιάς βελτιστοποιεί τους χρόνους μαγειρέματος και την κατανάλωση ενέργειας, 

επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής των προϊόντων μας. Η δυνατή φωτιά είναι ζημιογόνα για την ακεραιότητα του προϊόντος και 
μπορεί να βλάψει την επιφάνειά του.  
 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΣΦΑΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ (ΤΑΨΙ 28 ΕΚ.) 
Χρησιμοποιήστε το μόνο σε παραδοσιακό φούρνο και όχι σε φούρνο μικροκυμάτων. Μην υπερβαίνετε τους 230°C. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Για να καθαρίσετε το προϊόν, βάλτε το κάτω από τρεχούμενο νερό και χρησιμοποιήστε ένα μαλακό σφουγγάρι και οικιακό 
απορρυπαντικό. Αφού στεγνώσει περάστε λίγο λάδι στην επιφάνειά του με μαλακό πανί. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Αν και το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε τύπο καθαρίσματος, για να εξασφαλίσετε μεγάλη διάρκεια ζωής του, προτείνουμε να 
μην το πλένετε στο πλυντήριο πιάτων, καθώς μερικά απορρυπαντικά περιέχουν πολύ επιθετικά και διαβρωτικά συστατικά. Η 
εντατική χρήση του προϊόντος μπορεί να αλλάξει ελαφρώς το χρώμα της εσωτερικής επίστρωσης (λεκέδες, κιτρίνισμα). 
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