OBOJSTRANNÁ PANVICA
DOUBLEPAN
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Návod na používanie
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili nákupom tohto výrobku.
Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod slúži pre správne používanie výrobku.
Uchovajte ho pre jeho prípadné ďalšie použitie. Pred použitím si, prosím, prečítajte všetky
inštrukcie a rady týkajúce sa používania výrobku aj jeho údržby.
Výhody panvice:
1. Vhodná na varenie, smaženie a dusenie rôznych druhov potravín.
2. Určená pre jednoduchú a rýchlu prípravu jedál.
3. Stačí iba malé množstvo tuku alebo oleja.
4. Určená aj na prípravu menej kalorických a zdravších pokrmov.
5. Súčasťou výrobku je pokrievka, naparovač a nerezová podložka.
Popis výrobku
Obojstranná panvica s nepriľnavým povrchom s priemermi 27 a 29 cm. Možno použiť na plynovom, elektrickom, sklokeramickom sporáku a indukcii. Ak chcete, môžete set jednoducho
rozpojiť a máte z neho dve samostatné panvice plus pokrievku, ktorú použijete na priklopenie panvice v čase, keď používate druhú panvicu na prípravu iného pokrmu. Panvice majú
silné tepelne vodivé dno, tým sa pokrmy pripravia rýchlejšie a chutnejšie. Nepriľnavý povrch
Vám umožní prípravu pokrmov takmer tzv. na sucho alebo len na kvapke stolového oleja či
pokrmového tuku. Vďaka naparovaču vznikne zo setu aj dvojposchodové varenie a systém
pre varenie v pare. Súčasťou setu je aj nerezová podložka na pečenie. Ak systém uzavriete
pomocou magnetického zámku, vznikne efekt ako v remoske a pečiete ako v pekáči, len
s tým, že všetko sa odohráva iba na sporáku. Odvod prebytočnej pary zaisťujú tri otvory na
boku jednej z panvíc. Dôkladné utesnenie po obvode zabezpečuje silikónové tesnenie spolu
so silnými magnetmi v rukovätiach. Pečené či grilované pokrmy už nemusíte otáčať, jednoducho preklopíte set hore dnom a pokračujete ďalej, bez toho aby ste museli všetko otvoriť,
či otáčať pokrm vnútri panvice. Tento spôsob otáčania je ideálnym riešením pri príprave napr.
palaciniek.
Ako správne panvicu používať
Pred prvým použitím panvicu umyte saponátom, osušte a povrch potrite pokrmovým olejom
alebo tukom. Set je možné umývať v umývačke riadu. Varte skôr na nízkom alebo strednom
výkone a vždy používajte plastové alebo drevené kuchynské náradie bez ostrých hrán, ktoré
nepoškodzuje nepriľnavý povrch. Nikdy nepoužívajte kovové náčinie a iné ostré predmety.
Na poškodenie povrchu použitím týchto nevhodných nástrojov sa nevzťahuje záruka. Panvice môžete používať samostatne alebo ako double set (viď. vyššie). Panvicu postavte na sporák, nalejte malé množstvo oleja a nechajte rozpáliť. Potraviny vkladajte do panvice až vtedy,
keď sa olej dostatočne zahreje. Potraviny priebežne premiešavajte, aby sa všetky postupne
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dostali do kontaktu so základňou panvice. Nepoužívajte panvicu pri príliš vysokej teplote.
Po použití panvicu dôkladne umyte a osušte. Na čistenie nepoužívajte oceľové drôtenky či
prostriedky obsahujúce brúsne materiály, ktoré porušujú povrch riadu. Prípadné pripálené
zvyšky jedál nechajte odmočiť. Nikdy nedávajte rozpálenú panvicu priamo do vody (napr. pri
umývaní), nechajte ju najprv vychladnúť.
Ochrana životného prostredia
Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení.
Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická,
prístroj nevyhadzujte do bežného odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.
Správnou likvidáciou 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 môžu
byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.
Servis
V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie.
Pri používaní výrobku sa riaďte pokynmi uvedenými v priloženom návode na použitie. Reklamácia nebude uznaná, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na použitie.
Záruka sa nevzťahuje
- na prirodzené opotrebovanie funkčných častí prístroja v dôsledku používania
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie,
výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu ...)
- na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami,
prašnosťou, nevhodným používaním a pod.)
- na mechanické poškodenie v dôsledku pádu výrobku, nárazu, úderu a pod.
- na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávnych dielov, nevhodného príslušenstva alebo nástrojov a pod.
U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli správne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.
Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na používanie a neručí za možné
tlačové chyby. Vyobrazenie a popis sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.
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