Nerez hrnce PROVENCE
Návod k používání
Sada i jednotlivé hrnce jsou určeny pro všechny typy sporáků a ploten. Nádobí je vyrobeno
ze zdravotně nezávadné oceli 18/10 (18% chrómu a 10% niklu), je velice odolné a trvanlivé.
Je použitelné k přípravě pokrmů vařením, dušením, napařováním a smažením. Termické dno
zajišťuje rychlou kumulaci a rovnoměrné rozdělení tepla. Použitý kvalitní materiál umožňuje i
mytí v myčkách na nádobí.








Před prvním použitím nádobí důkladně umyjte a vytřete do sucha.
Velmi důležitá je správná velikost plotýnky. Její průměr nesmí být větší než průměr
dna hrnce. U plynových sporáků nesmí plamen nikdy přesahovat okraje dna. Při
nedodržení této zásady může dojít ke změnám v zabarvení na vnějším povrchu hrnců.
V nádobí nekrájejte potraviny, při manipulaci nepoužívejte sílu.
Nikdy nezahřívejte prázdné nádobí. Používejte pouze k účelu, ke kterému je určené.
Solte vždy až po tepelné úpravě pokrmu. Špatně rozpuštěná sůl zanechá na dně
nádobí drobné bílé tečky, které se těžko odstraňují.
V případě, že se objeví uvnitř nádobí bílé skvrny, vyčistíte je například octem nebo
několika kapkami citrónu. Jde o usazeniny minerálů obsažených ve vodě a jejich
tvorba je závislá na místních vlastnostech. Tyto skvrny nijak neomezují funkčnost či
zdravotní nezávadnost nádobí, nejsou vadou výrobku a nemohou být předmětem
reklamace.

Záruční podmínky
Záruční doba je 2 roky ode dne prodeje v případě, že výrobek byl používán v souladu
s návodem k používání, který je dodáván spolu s výrobkem.
Reklamaci vyřizuje prodejna, ve které jste si nádobí zakoupili, a to ve stanovené záruční
lhůtě, na základě potvrzeného záručního listu a přiloženého potvrzení o zaplacení.
Tento záruční list je nutné předložit při každé reklamaci, a proto ho ve vlastním zájmu
pečlivě uschovejte. Záruční list je platný pouze řádně vyplněný s podpisem prodávajícího,
datem prodeje a razítkem prodejny.
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