
STONE LEGEND

SK
ZÁRUKA:  Delimano  poskytuje  24-mesačnú  záruku  na  akékoľvek  výrobné  chyby  na  rúčky,  telo,
držadlá, pokrievky a spojovacie diely produktov na varenie. Záručná lehota začína plynúť od dátumu
nákupu produktu a nevzťahuje sa na poškodenia spôsobené nesprávnym/profesionálnym použitím
alebo  keď  bol  riad  znehodnotený  nárazom,  resp.  v dôsledku  pádu  alebo  prehriatia.  Takisto  sa
nevzťahuje  na  škvrny,  zmeny farby  a škrabance na vonkajšej  a vnútornej  strane riadu spôsobené
normálnym opotrebením.  PRED PRVÝM POUŽITÍM:  Odstráňte baliaci materiál,  nalepovacie štítky,
označenia a značky. Riad umyte, opláchnite a zľahka vymastite jeho vnútro kvapkou rastlinného oleja.
POUŽITIE: Overte si kompatibilitu výrobku s varnými doskami vo Vašej kuchyni, aby ste ho používali
na správnom tepelnom zdroji (viď informácie na prednej strane balenia). Zaistíte tak lepšie varenie
a jednoduchšie čistenie.  Tento produkt je navrhnutý tak, aby bol maximálne energeticky efektívny,
preto odporúčame používať strednú intenzitu tepla (najmä pri indukčných varných doskách). Vysoká
teplota sa neodporúča, pretože by mohlo dôjsť  k  poškodeniu riadu alebo dokonca varnej dosky.
Panvicu rozohrievajte postupne a nikdy na sporáku nepoužívajte funkciu “Boost” (zvýšenie výkonu).
Prázdny riad neprehrievajte, mohlo by to spôsobiť poškodenie, najmä nepriľnavého povrchu. Prázdny
riad  neprehrievajte,  mohlo  by  to  spôsobiť  jeho  poškodenie.  Keď  je  jedlo  na  ohni,  vždy  naň
dohliadajte, aby sa nepripálilo. Nepoužívajte ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť povrch. Buďte
stále  nablízku,  najmä  keď  sa  v miestnosti  nachádzajú  aj  deti  alebo  domáce  zvieratá.  Delimano
garantuje, že nepriľnavý povrch je v súlade s nariadeniami o materiáloch prichádzajúcich do styku
s potravinami. Tento produkt spĺňa požadované štandardy. NA INDUKČNEJ VARNEJ DOSKE POUŽITE
STREDNÚ TEPLOTU: Varenie na strednej teplote optimalizuje čas prípravy a spotrebu energie, čím sa
predĺži životnosť našich produktov. Príliš vysoká teplota poškodzuje celistvosť riadu a môže spôsobiť
celkové poškodenie sklenenej dosky.  PANVICE: Umiestnite panvicu do stredu tepelného zdroja a
nastavte teplotu prispôsobenú veľkosti jej základne tak, aby boli  pokryté minimálne  ¾ dna.  Dajte
pozor,  aby  rúčky  neprišli  do  kontaktu  s  tepelným  zdrojom.  Nepoužívajte  v rúre  (tradičnej  ani
mikrovlnnej).  PRODUKTY VHODNÉ DO RÚRY (pekáč, univerzálna rajnica): používajte len v tradičnej
rúre, nie v mikrovlnnej. Nepresahujte teplotu 230oC.  ČISTENIE  Umyte pod tečúcou vodou, použite
pritom mäkkú špongiu a domáci čistiaci prostriedok. POZOR Hoci produkt môžete čistiť akýmkoľvek
bežným spôsobom, pre predĺženie jeho životnosti Vám neodporúčame dávať ho do umývačky riadu,
keďže niektoré čistiace prostriedky môžu obsahovať veľmi agresívne, korozívne zložky.  Intenzívne
používanie produktu môže zapríčiniť miernu zmenu jeho vnútrajšku (škvrny, zažltnutie). RECYKLÁCIA
Tento produkt je vyrobený zo smaltovanej ocele; preto ho na likvidáciu odovzdajte do recyklačného
strediska. Kartónový obal môže byť takisto recyklovaný. 


