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 UGPC1 
 Pro varné desky se sálavým topným 
tělesem.
Díky dnu z litého hliníku se pánev ohřeje velmi rychle 
a rovnoměrně.
QQ Tato grilovací pánev není určena na indukci.

 UGPI1 
 Pro indukční varné desky.
Magnetická ušlechtilá ocel zabudovaná do dna pánve
umožňuje použití na indukční varné desce.
Pokud grilovací pánev na indukci používáte na varné 
desce se sálavým topným tělesem, je nutné počítat 
s delší dobou ohřívání.

Použití
Doba ohřívání grilovací pánve se liší podle procesu vaření.
Abyste nepoškodili kvalitní vrstvu DURIT-ResistTM, 
nepoužívejte na pánev ostré předměty.
XX Používejte kuchyňské náčiní ze dřeva nebo plastu.
XX Při odstavení pánev vždy nadzdvihněte, abyste varnou 
desku nepoškrábali.

 VAROVÁNÍ!
Při manipulaci s horkou pánví nebo 
jejím držadlem hrozí nebezpečí 
úrazu!
Grilovací pánev a její držadla jsou 
při používání a po vaření horká. 
Dotknete-li se horkého povrchu, 
může dojít k těžkému popálení.
XX Vždy používejte utěrku nebo 
chňapky.

Čištění 
Grilovací pánev není vhodné mýt v myčce. Čisticí 
prostředky používané při mytí v myčce mohou poškodit 
nelakované hliníkové prvky na dnu pánve.
XX Grilovací pánev před prvním použitím očistěte.
XX Grilovací pánev důkladně omyjte horkou vodou 
a malým množstvím mycího prostředku.
XX Odolné připáleniny grilovací pánve odmočte teplou 
vodou a mycím prostředkem.
XX Pánev myjte měkkou houbičkou.

INFO Společnost BORA neručí za škody 
způsobené nesprávným použitím či 
nevhodným ovládáním. Je zakázáno 
výrobek používat jakýmkoli nepřípustným 
způsobem! 
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Obr. 1.1 Rozměry (bez držadel)

QQ Grilovací pánev také splňuje požadavky gastronormy 
(2/3) na vaření v parní troubě.
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