Instrukcja użytkowania:
Powłoka nieprzywierająca z cząsteczkami miedzi dla zdrowego gotowania, które zachowuje naturalne smaki potraw.
Podstawa nagrzewa się błyskawicznie i rozprowadza ciepło równomiernie na wskroś patelni a więc jedzenie przygotowuje
się szybciej. Ponieważ jest wykonana z prawdziwie nieprzywierającego materiału, możesz przygotowywać lekkie, zdrowe
potrawy z mniejszą ilością oleju lub tłuszczu. I jest bardzo łatwa w czyszczeniu.
Działa na wszystkich kuchenkach oraz w piekarniku.
Ciesz się zdrowszym, smacznym jedzeniem!
Przeczytaj tą instrukcję uważnie przed użyciem produktu po raz pierwszy.
Instrukcje ogólne i bezpieczeństwa:
- Przeczytaj instrukcje całkowicie i uważnie.
- Ten produkt nie jest zabawką. Trzymać z daleka od dzieci.
- Kiedy pierwszy raz używasz tej patelni, przetrzyj dno patelni chusteczką z niewielką ilością oleju. Powinno się to robić od
czasu do czasu.
- Nie jest zalecane aby patelnia była używana do pieczenia ale może być umieszczona w piekarniku na krótki okres czasu,
aby utrzymać temperaturę potrawy przed podaniem.
- Nie przegrzewać pustej patelni ani nie dopuszczaj do wyparowania całej wody w trakcie smażenia. Może to negatywnie
wpłynąć na powłoki i właściwości nieprzywierania jedzenia.
- Uważaj aby się nie poparzyć. Używaj rękawic ochronnych kiedy tylko to możliwe, zwłaszcza kiedy chwytasz za gorącą
patelnie.
- Nie używaj spiczastych lub ostrych przedmiotów na swoim Starlyf® Copper Pan, ponieważ mogą zarysować powłokę.
Używaj tylko plastikowych lub drewnianych akcesoriów.
- Pozwól patelni wystygnąć przed umyciem.
- Nie zalewaj zimną wodą kiedy patelnia jest jeszcze gorąca. Może to uszkodzić powłokę.
- Nie używaj Starlyf® Copper Pan do innych celów niż określone w tej instrukcji.
Instrukcja użycia:
A)Przed pierwszym użyciem patelni, umyj ją wodą z mydłem.
B)Zawsze używaj patelni na odpowiedniej wielkości palniku kuchenki i upewnij się, że płomień lub brzeg palnika nie
przechodzi za krawędź patelni gdyż może to prowadzić do uszkodzenia rączki.
C)Powłoka nieprzywierająca na twoim Starlyf® Copper Pan pozwala smażyć bez dodatku oleju lub tłuszczu.
D)Patelnia pozostanie gorąca przez kilka minut nawet po wyłączeniu palnika/płyty grzewczej.
Instrukcja czyszczenia:
- Upewnij się, że patelnia ostygła zanim ją umyjesz.
- Nie używaj druciaków, gąbek do szorowania ani proszków/płynów do szorowania patelni.
- Patelnie można myć w zmywarce ale zalecamy ręczne mycie aby zachować powłokę.
Gwarancja jakości:
Ten produkt jest objęty gwarancją producenta na wady fabryczne z zastrzeżeniem warunków określonych przez przepisy
obowiązujące w danym kraju. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego
wykorzystywania, niedbałego komercyjnego wykorzystywania, nadmiernego zużycia eksploatacyjnego, wypadków lub
nieprawidłowej obsługi.
Tylko dla Australii i Nowej Zelandii
Ten produkt jest objęty pewnymi gwarancjami konsumenckimi. Są one nakazane przez Australian Consumer Law & the New
Zealand Consumer Guarantees Act z 1993 roku, które zapewniają ochronę konsumentów. Nie ma ekspresowej gwarancji na
ten produkt w Australii lub Nowej Zelandii.
Powyższy akapit odnosi się do innych krajów.
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