


Vážený zákazníku,
do rukou se Vám dostává: nerezové fondue pro přípravu a stylové servírování nejen masových fondue. Sada obsahuje: nerezovou varnou nádobu,  

6 vidliček v barevném provedení, pokličku a držák vidliček, stojan a hořák. Vyrobeno z prvotřídní oceli. Snadná údržba a čištění.

Před použitím prosím přečtěte veškeré instrukce a ponechte si je pro pozdější použití. Pro vaši bezpečnost dodržujte uvedená doporučení. Pokud výrobek 

předáváte další osobě, předejte jej spolu s návodem. Výrobek je určen pro běžné domácí použití. Není možné jej používat v komerční sféře.

Popis:

Montáž
Na podstavec umístěte nerezový stojan. Do stojanu umístěte nerezovou nádobu s poklicí. Po nasazení se ujistěte  zda jsou všechny komponenty správně 

umístěné a vše je stabilní.

Příprava oleje
Do nerezové nádoby nalijte olej vhodný pro fritování a předehřejte na Vašem sporáku pod hranici teploty 180 °C. Nádobu s předehřátým olejem umístěte na 

stojan  (ujistěte  se o stabilitě nádoby), do stojanu pod nádobu vložte hořák a zapalte jej.

Hořák - zapálení
Otevřete hořák a vložte vhodné palivo do spodní části hořáku – zpravidla se jedná o pasty, gely a další dostupná paliva pro fondue. Používejte pouze 

zapalovačem nebo dlouhou zápalkou). Plamen vždy uhaste před odebráním hořáku za pomocí zhášecího víčka  jenž na něj položíte.

Příprava fondue
K přípravě fondue – maso a zeleninu rozkrájejte na menší kostičky. Jednotlivé kousky napíchněte na fondue vidličku a vložte do nádoby s ohřívaným olejem. 

Vidličku opřete do určeného otvoru v pokličce. Doba přípravy je dle suroviny nebo chuti cca 1– 4 minuty.

VAROVÁNÍ

Bezpečnostní riziko: Nepoužívejte tekuté palivo na fondue!

 

Před mytím nechte sadu na fondue vychladnout.

  1. Nikdy nenechávejte hořící svíčku bez dohledu.

  2. Udržujte hořící svíčku mimo dosah dětí a zvířat.

  3. Vždy ponechte mezi hořícími svíčkami nejméně 1 palec / 2 cm.

  4. Nenechávejte svíčky hořet na ničem, co se může vznítit, ani blízko takového materiálu.

ÚDRŽBA A VADY
Před prvním a po každém použití řádné umyjte a osušte. Před mytím po použití musí veškeré díly nejprve plně vychladnout! V myčce na nádobí lze mít pouze 

nerezovou nádobu, fondue vidličky, lžičky a keramické misky pokud jsou součástí. Ostatní části myjte zásadně ručně. K čištění nepoužívejte ostré předměty, 

drátěnky ani čisticí prostředky agresivní nebo s abrasivními vlastnostmi. V případě silného znečištění nechte danou část odmočit.

Barevné zbarvení dna nerezové nádoby je způsobeno plamenem hořáku. Toto zbarvení neomezuje funkčnost ani zdravotní nezávadnost produktu – není 

tedy vadou výrobku a nemůže být předmětem reklamace.

Kupující byl seznámen s funkcí a se zacházením s výrobkem.


