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INFORMACE O VÝROBKU A NÁVOD K POUŽITÍ
Rozhodli jste se správně pro koupi tohoto výrobku.

Před prvním použitím
Pro zachování kvality nádobí, je nutno dodržet následující doporučení. Vyjměte nádobí z krabice a odstraňte veškerý obalový 
materiál (včetně případné adhezní fólie, samolepky, papíru atd.) z výrobku. Před prvním použitím umyjte části, které přijdou do 
styku s potravinami, v horké vodě s přídavkem saponátu, důkladně opláchněte čistou vodou a vytřete  do sucha, případně nechte 
vyschnout. Lehce ubrouskem vytřete vnitřní plochu tukem nebo olejem. Potírání tukem nebo olejem doporučujeme zejména 
v horních částech nádobí pro zachování materiálové stálosti. Papírovou utěrkou odstraňte přebytečný olej (ošetřujte takto výrobek 
pravidelně a udržujte tak nádobí v perfektním stavu). 

Použití
Nádobí můžete používat na jakémkoliv zdroji tepla – indukční desky, sklokeramické desky, el. plotýnky nebo plyn případně také 
venkovní grily. U plynu doporučujeme užití litinové rozptylovací plotýnky plamene z důvodu jednodušší údržby dna výrobku.

Popis výrobku
Smaltované litinové nádobí – vysoká kvalita, stálý, tvrdý neměnný materiál.. Vnitřní a vnější smaltovaná vrstva odolává odření  
a praskání. Odolnost vůči vysokým teplotám do 280 °C. Kvalitní litina s nepřilnavou vrstvou smaltu spojuje nízkou adhezi s vysokou 
mechanickou a chemickou odolností nádobí. Vnitřní vrstva vroubkovaných nebo tvarově upravených dnech umožňuje vaření 
s nízkým obsahem tuku a zajišťuje nelepení a přichytávání potravin. Velkoformátové rukojeti zajišťují rovnoměrné rozložení 
hmotnosti a bezpečné uchopení. I přes svou váhu smaltové litinové nádobí dosahuje  nejlepších možných vlastností tepelné 
vodivosti a akumulace. Snadná údržba a čištění.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Během používání se nedotýkejte nádoby (vyjma dřevěného madla pokud výrobek obsahuje), protože je HORKÁ! Použijte při 
manipulaci ochranné rukavice! Obzvlášť dejte pozor na to, aby se nádoby nedotýkaly děti a nesvéprávné osoby!
Vlivem vysoké teploty může dojít k poškození dřevěné rukojeti pánve ( pokud je součástí), např. při umístění rukojeti do blízkosti 
hořáku, žhavicí spirály, stěny trouby apod.
Při použití ostrých kovových nástrojů (např. nůž, vidlička, nerezové náčiní) může dojít k poškození – doporučujeme používat 
nylonové, dřevěné nebo silikonové náčiní.
Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky - může dojít k poškození povrchu (např. žíravé prostředky na čištění trub).
Při neopatrné manipulaci (např. s víkem) může dojít k poškození povrchu (otlučením). Vlivem nastavení přes příliš vysoké teploty 
zdroje tepla, může dojít k poškození povrchu (spálení) – žlutá až černá místa. Tyto vady ovlivněné nesprávným použitím nejsou 
vadou výrobku. Čištění doporučujeme vždy ruční s neagresivními přípravky a jemnými hadříky nebo houbičkami. Po čištění je 
vhodné vnitřní část nádobí vytřít troškou oleje nebo tukem. Smaltované litinové nádobí není vhodné do myčky na nádobí.

EKOLOGIE
Dle velikosti produktu, jsou na všech výrobcích vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, 
jakož i jejich recyklace. Správnou likvidací tohoto produktu 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. Igelitový sáček odkládejte mimo dosah dětí, nebezpečí udušení.

Kupující byl seznámen s funkcí a se zacházením s výrobkem.


