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ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΣΚΕΥΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ BRATMAXX
ΣΕΤ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Πριν χρησιµοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά, παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και αποθηκεύστε τις
σε ασφαλές σηµείο. Αν δώσετε το προϊόν σε άλλον, θα πρέπει να συνοδεύεται από αυτές τις οδηγίες. Ο κατασκευαστής και
ο εισαγωγέας δεν είναι υπεύθυνοι για τυχόν ζηµιά, αν αυτές οι οδηγίες δεν τηρηθούν!
Προτείνουµε να διαλέξετε ένα µάτι που ταιριάζει στο µέγεθος του τηγανιού. Προτείνουµε επίσης να απλώσετε µία σταγόνα
λάδι στο τηγάνι µε ένα κοµµάτι χαρτί κουζίνας για να µην χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε πολύ λάδι ή βούτυρο. Καλή όρεξη!
•
Το προϊόν προορίζεται για ετοιµασία φαγητού σε όλες τις κοινές κουζίνες (αερίου, ηλεκτρικές, επαγωγής).
•
Τα τηγάνια είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνο, έως τους 180°C.
•
Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση στον φούρνο µικροκυµάτων.
•
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για προσωπική χρήση µόνο και δεν προορίζεται για επαγγελµατική χρήση.
•
Χρησιµοποιήστε το προϊόν κατά τον τρόπο που προτείνεται στις οδηγίες χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται
ακατάλληλη.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος ασφυξίας! Κρατήστε τα παιδιά και τα ζώα µακριά από τα υλικά συσκευασίας.
Κρατήστε το προϊόν µακριά από παιδιά και ζώα. Μην αφήνετε παιδιά και ζώα χωρίς επιτήρηση κοντά στο προϊόν. ∆εν
είναι κατάλληλο για παιδιά και ζώα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυµάτων! Πιάνετε το τηγάνι, τις κατσαρόλες και τα καπάκια από τις χειρολαβές τους µόνο!
Χρησιµοποιείτε γάντια φούρνου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυµάτων! Αφήστε το τηγάνι, τις κατσαρόλες και τα καπάκια να κρυώσουν τελείως πριν τα
καθαρίσετε.
Σε περίπτωση φωτιάς: Μην χρησιµοποιήσετε νερό για να την σβήσετε, αλλά «πνίξτε» τις φλόγες µε µια κουβέρτα ή
πετσέτα.
Θα πρέπει να βράσετε τις κατσαρόλες και τα τηγάνια µε νερό πριν τα χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά και µετά να τα
καθαρίσετε καλά (βλ. Καθαρισµός και αποθήκευση).
Αποφύγετε την υπερθέρµανση. Η θέρµανσή τους όταν είναι άδεια ή η πλήρης εξάτµιση του υγρού µπορεί να
υπερθερµάνει το υλικό. Μπορεί να αποχρωµατιστεί η επικάλυψη και να επηρεαστεί η αντικολλητική τους ιδιότητα.
Κρατήστε αιχµηρά και κοφτερά αντικείµενα µακριά από τις επιφάνειες του τηγανιού και των κατσαρολών, για να µην
βλάψετε την επικάλυψη. Γι’ αυτό το λόγο, χρησιµοποιείτε σκεύη κατασκευασµένα από ξύλο ή πλαστικό.
Ποτέ µην τρίβετε ή σέρνετε το τηγάνι και τις κατσαρόλες πάνω στην κεραµική εστία, για να µην γρατζουνιστεί.
Μην αφήνετε το τηγάνι, τις κατσαρόλες και τα καπάκια να πέσουν ή να χτυπηθούν.
Ποτέ µην ρίχνετε κρύο νερό στο τηγάνι, τις κατσαρόλες και τα καπάκια ενώ είναι ακόµα καυτά. Μπορεί να ξεφλουδίσει
η επικάλυψη και να σπάσει το γυαλί.
Ποτέ µην καθαρίζετε το τηγάνι, τις κατσαρόλες και τα καπάκια µε αποξεστικά, διαβρωτικά καθαριστικά ή σύρµα!
Μπορεί να φθαρεί η επικάλυψη ή να γδαρθεί το γυαλί!

Περιεχόµενα συσκευασίας
•
1 τηγάνι, διαµέτρου 28 εκ.
•
3 κατσαρόλες διαµέτρου 16 εκ, 20 εκ και 24 εκ.
•
4 καπάκια διαµέτρου 16 εκ, 20 εκ, 24 εκ και 28 εκ.
•
Αυτές τις οδηγίες χρήσης
Καθαρισµός και αποθήκευση
•
Καθαρίστε το τηγάνι, τις κατσαρόλες και τα καπάκια µε καθαρό, ζεστό νερό και απαλό απορρυπαντικό πριν την πρώτη
χρήση και µετά από κάθε επόµενη χρήση. Μετά, σκουπίστε καλά.
•
Το τηγάνι, οι κατσαρόλες και τα καπάκια µπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων.
•
Αποθηκεύστε τα τηγάνια και την προστασία πιτσιλίσµατος σε ένα στεγνό, καθαρό µέρος.
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