Gammo rozsdamentes edények használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

GAMMO rozsdamentes edények
Gondosan olvassa el az ezen használati útmutatóban található információkat és tartsa meg az útmutatót
szükség esetére. Ahhoz, hogy a megvásárolt fazék, lábas, szeletsütő, vagy más rozsdamentes edény
hosszú élettartamú legyen, kérjük, vegye figyelembe a következőket.
1. Használat előtt az edényeket tisztítsa meg meleg vízzel és mosogatószerrel. A tisztításhoz ne
használjon savas folyadékokat (pl. ecetet).
2. Az edény üresen nem szabad a bekapcsolt főzőlapra vagy tűzhelyre tenni. Mielőtt bekapcsolná a
hőforrást, az edénybe tegyen olajat vagy vizet. Forró edénybe ne töltsön hideg vizet.
3. A forrásban lévő vízhez adjon sót, hogy elkerülje a vízkőből adódó lerakásokat.
4. Ha olyan ételt főz, amelyben kevés a folyadék, akkor mindig csak alacsony hőfokon melegítse.
5. Nyílt tűzön (például gáztűzhelyen) való használatkor mindig ellenőrizze, hogy a láng csak az edény
alját éri, az oldalát és a fogantyúját soha.
6. Soha ne használjon hegyes vagy éles eszközöket az edény tartalmának keveréséhez.
7. Javasoljuk, hogy az étel elkészülte előtt vegye lejjebb a hőforrás fokozatát, mivel az edény még
sokáig átadja a felvett hőmérsékletet az ételnek.
8. A forró edény nem szabad hideg vagy nedves felületre tenni. Kikapcsolt hőforrás mellett hagyja
kihűlni az edényt mielőtt áthelyezi máshova.
9. Mielőtt hűtőbe tenné az elkészült ételt, hagyja az edényt teljesen kihűlni, legalább
szobahőmérsékletre.
10. A piszkos edényt azonnal tisztítsa meg, hogy az ételben lévő savas anyagok ne rongálják az edény
anyagát.
11. Edény tisztításhoz ne használjon fém drótot, fém kefét, vagy más, hegyes eszközt.
12. Tisztítást követően törölje szárazra az edényt
13. Bánjon finoman az edényeivel, ne csúsztassa és ne tartsa őket egymásban, hogy belső felületük,
talpuk és fogantyújuk is sértetlen maradjon.
Ha a fenti tanácsokat betartja, akkor a megvásárolt edénye hosszú ideig fogja Önt kiszolgálni!
A forgalmazó a fenti előírások be nem tartásából származó meghibásodásokért nem vállal felelősséget,
különös tekintettel a következőkre:
- fogantyú letörés
- talp leválás
- oldalfal hasadás
- rozsdásodás.
Fenti meghibásodások egyértelműen a jelen útmutatóban részletezett előírások be nem tartásából
következnek.
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