Charakteristika:
Riad je vyrobený z prvotriednej nehrdzavejúcej ocele, jeho masívna konštrukcia a dokonalé prevedenie
spĺňajú tie najvyššie požiadavky kladené na moderné komfortné varenie.
Riad je vybavený extra silným trojvrstvovým sendvičovým dnom - teplo zo sporáka je odovzdávané dnu
nádob plynulo, bez výkyvov a rovnomerne po celej ploche dna - varenie je jednoduchšie, bez
nežiaduceho pripaľovania.
Sendvičové dno má vynikajúce termoakumulačné vlastnosti, ktoré umožňujú úsporu energie - sporák
je možné vypínať s predstihom pred ukončením varenia, varenie prebieha i pri nízkom výkone sporáka.
Pokrmy ponechané po varení v riade si dlhšie uchovajú svoju teplotu.
Pokrievky s otvorom pre odvod pary sú vyrobené zo žiaruvzdorného nerozbitného skla so širokým
okrajom z prvotriednej nehrdzavejúcej ocele. Rovnako ako hrnce sú opatrené masívnymi
nehrdzavejúcimi úchytkami pre jednoduchú i bezpečnú manipuláciu a komfortné varenie, niektoré
typy hrncov disponujú pokrievkou vyrobenou z nehrdzavejúcej ocele.

Návod na použitie:
Sporák nastavte na maximum len na začiatku varenia, potom pokračujte na nízky, maximálne stredný
výkon sporáku.
Sporák vypínajte s predstihom pred ukončením varenia - využívajte termoakumulačné vlastnosti
sendvičového dna.
Voľte správnu veľkosť platničky - priemer platničky musí byť rovnaký alebo menší než je priemer dna
nádoby, plameň plynu nesmie nikdy presahovať okraje dna riadu - v takom prípade môžu úchyty páliť,
prípadne môže dôjsť k ich poškodeniu.
Prázdny riad nikdy nezahrievajte.

Údržba a starostlivosť o riad
Pred prvým použitím riad dôkladne umyte a vytrite do sucha. Varte vždy len v dobre vyčistenom riade
- len tak zachováte jeho dobrý vzhľad nastálo!
Riad čistite bežnými čistiacimi prostriedkami, nikdy k čisteniu nepoužívajte agresívne látky, chemikálie
a ostré predmety. Možno čistiť špeciálnymi prostriedkami na čistenie nehrdzavejúceho riadu - ako
ideálny odporúčame čistiaci prostriedok CLINOX.
Riad je možné umývať v umývačke riadu.
Silne znečistený riad nechajte odmočiť vo vode či roztoku vody so saponátom.
Ak sa objavia vo vnútri riadu biele usadeniny, vyčistite ich octom, niekoľkými kvapkami citrónu alebo
špeciálnym prípravkom na nehrdzavejúci riad - čistiacim prostriedkom CLINOX. Ide o sedimenty
minerálov obsiahnutých vo vode a ich tvorenie je závislé na miestnych podmienkach a tvrdosti vody.
Tvorbu bielych usadenín výrazne obmedzíte solením až do vriacej vody. Biele škvrny nijako
neobmedzujú funkčnosť či zdravotnú neškodnosť riadu, nie sú chybou výrobku a nemôžu byť
predmetom reklamácie.

Záruka sa zásadne nevzťahuje na tieto prípady:
-

výrobok bol používaný v rozpore s Návodom na použitie

-

nedostatky boli spôsobené úderom, pádom či neodbornou manipuláciou

-

na výrobku boli realizované neautorizované opravy a zmeny

