OBOUSTRANNÁ PÁNEV
DOUBLEPAN

CZ

Návod k použití
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto
výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používánívýrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Před použitím si, prosím, přečtěte
všechny instrukce a rady týkající se používání výrobku i jeho údržby.
Výhody pánve:
1. Vhodná k vaření, smažení a dušení různých druhů potravin.
2. Určená pro jednoduchou a rychlou přípravu jídel.
3. Stačí pouze malé množství tuku nebo oleje.
4. Určená i pro přípravu méně kalorických a zdravějších pokrmů
5. Součástí výrobku je poklice, pařáček a nerezová podložka.
Popis výrobku
Oboustranná pánev s nepřilnavým povrchem o průměru 27 a 29 cm. Lze použít na plynovém, elektrickém, sklokeramickém sporáku a indukci. Pokud chcete, můžete set jednoduše
rozpojit a máte z něj dvě samostatné pánve plus poklici, kterou použijete na přiklopení
pánve v době, kdy používáte druhou pánev na přípravu jiného pokrmu. Pánve mají silné tepelně vodivé dno, tím se pokrmy připraví rychleji a chutněji. Nepřilnavý povrch Vám umožní
přípravu pokrmů téměř tzv. na sucho nebo jen na kapce stolního oleje či pokrmového tuku.
Díky pařáčku vznikne ze setu i dvoupatrové vaření a systém pro vaření v páře. Součástí setu
je i nerezová podložka na pečení. Pokud systém uzavřete pomocí magnetického zámku,
vznikne efekt jako v remosce a pečete jako v pekáči, pouze s tím, že vše se odehrává pouze
na sporáku. Odvod přebytečné páry zajišťují tři otvory na boku jedné z pánví. Důkladné utěsnění po obvodu zajišťuje silikonové těsnění spolu se silnými magnety v rukojetích. Pečené či
grilované pokrmy již nemusíte otáčet, jednoduše překlopíte set dnem vzhůru a pokračujete
dál, aniž byste museli vše otevřít, či otáčet pokrm uvnitř pánve. Tento způsob otáčení je ideálním řešením při přípravě např. palačinek.
Jak správně pánev používat
Před prvním použitím pánev omyjte saponátem, osušte a povrch potřete pokrmovým olejem
nebo tukem. Set je možné umývat v myčce na nádobí. Vařte spíše na nízkém nebo středním
výkonu a vždy používejte plastové nebo dřevěné kuchyňské nářadí bez ostrých hran, které
nepoškozuje nepřilnavý povrch. Nikdy nepoužívejte kovové náčiní a jiné ostré předměty. Na
poškození povrchu použitím těchto nevhodných nástrojů se nevztahuje záruka. Pánve můžete používat samostatně nebo jako double set (viz. výše). Pánev postavte na sporák, nalijte
malé množství oleje a nechte rozpálit. Potraviny vkládejte do pánve teprve tehdy, až se olej
dostatečně zahřeje. Potraviny průběžně promíchávejte, aby se všechny postupně dostaly do
kontaktu se základnou pánve. Nepoužívejte pánev při příliš vysoké teplotě. Po použití pánev
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důkladně umyjte a osušte. K čištění nepoužívejte ocelové drátěnky či prostředky obsahující brusné materiály, které porušují povrch nádobí. Případné připálené zbytky jídel nechte
odmočit. Nikdy nedávejte rozpálenou pánev přímo do vody (např. při mytí), nechte ji nejprve
zchladnout.
Ochrana životního prostředí:
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení.
Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická,
přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu
s národními předpisy uděleny pokuty.
Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v
návodu k použití.
Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů
podléhajících běžnému opotřebení … )
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku,
nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí
za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na
modelu.
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