PATELNIA DWUSTRONNA

OBOUSTRANNÁ
PÁNEV
DOUBLEPAN
DOUBLEPAN
Instrukcja obsługi

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.kliencie,
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produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie. Przed rozpoczęciem
Výhody pánve:
użytkowania
należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami oraz poradami dotyczącymi sposobu użycia produktu
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1. Vhodná
k vaření,
smažení
a dušení různých druhů potravin.

2. Určená pro jednoduchou a rychlou přípravu jídel.

Zalety
patelni
dwustronnej:
3. Stačí
pouze
malé množství tuku nebo oleje.
1. Nadaje się do gotowania, smażenia oraz duszenia różnego rodzaju potraw.
4. Určená i pro přípravu méně kalorických a zdravějších pokrmů
2. Dzięki niej można szybko i w prosty sposób przygotowywać potrawy.
5. Součástí výrobku je poklice, pařáček a nerezová podložka.
3. Wystarczy niewielka ilość tłuszczu lub oleju roślinnego.
4. Przeznaczona do przygotowywania zdrowych, niskokalorycznych dań.
Popis
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5. Z
patelnią
dostarczane są: pokrywka, wkład do gotowania na parze oraz nierdzewna podkładka.

Oboustranná pánev s nepřilnavým povrchem o průměru 27 a 29 cm. Lze použít na plyno-
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brze przewodzące ciepło, dzięki czemu dania są smaczniejsze i można je szybciej przygotować. Nieprzywierająca
Díky pařáčku vznikne ze setu i dvoupatrové vaření a systém pro vaření v páře. Součástí setu
powłoka umożliwia przygotowywanie potraw „na sucho” lub na minimalnej ilości jadalnego oleju bądź tłuszczu.
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Pánve můtrych
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Gwarancjanebo
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uszkodzeń
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používat samostatně
jako double
set (viz.powstałych
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mogą
być
używane
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w
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powyżej).
Patelnię
należy
postawić
na
malé množství oleje a nechte rozpálit. Potraviny vkládejte do pánve teprve tehdy, až se olej
kuchence, nalać do niej niewielką ilość oleju i dobrze rozgrzać. Produkty należy układać na patelni dopiero
dostatečně zahřeje. Potraviny průběžně promíchávejte, aby se všechny postupně dostaly do
po dostatecznym rozgrzaniu się oleju. Potrawy należy ciągle mieszać, aby wszystkie ich składniki stopniowo
kontaktu se základnou pánve. Nepoužívejte pánev při příliš vysoké teplotě. Po použití pánev
wchodziły w kontakt z powierzchnią patelni. Nie wolno zbyt mocno rozgrzewać patelni. Po ugotowaniu potrawy,
należy patelnię dokładnie umyć i wysuszyć. Do czyszczenia nie wolno używać drucianych myjek ani środków
czyszczących zawierających substancje ścierne, które mogą uszkodzić powłokę patelni. Wszelakie resztki przypalonej potrawy należy przed rozpoczęciem mycia odmoczyć. Nie wolno wkładać rozgrzanej patelni bezpośrednio do
CZ -1Aktuální verzi
návodu v elektronickéją
podobě
na www.tvproducts.cz
wody (np. podczas mycia), przed wykonaniem tej czynności
należy
pozostawić
donajdete
wystygnięcia.
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