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 UGPC1 
 til strålevarmelegeme-kogeplader
Bunden i aluminiumstøbning giver en kort opvarmningstid 
og en jævn fordeling af temperaturen.
QQ Denne grillpande er ikke induktionsegnet

 UGPI1 
 til induktionskogeplader
I bunden af panden er der indbygget magnetiserende
rustfrit stål, som gør det muligt at bruge den på 
induktionskogeplader.
Hvis den induktionsegnede grillpande bruges på 
strålevarmelegeme-kogeplader, skal man regne med en 
længere opvarmningstid.

Brug
Grillpanden har forskellige opvarmningstider alt afhængigt 
af, hvordan maden tilberedes.
For ikke at beskadige den førsteklasses DURIT-ResistTM-
belægning bør du undgå at bruge genstande med skarpe 
kanter.
XX Brug i stedet køkkenredskaber af træ eller plast.
XX Løft altid panden, når du vil flytte den. Dermed undgår 
du ridser i kogepladen.

 ADVARSEL!
Risiko for forbrændinger fra den 
varme pande og de varme håndtag.
Under madlavningen og under 
afkølingen er både grillpanden og 
håndtagene meget varme.  Berøring 
af overfladerne, mens de endnu 
er varme, kan medføre alvorlige 
brandsår.
XX Brug altid grydelapper eller 
varmeisolerende handsker.

Rengøring 
Grillpanden er kun i begrænset omfang egnet til 
opvaskemaskine. Det opvaskemiddel, der bruges 
til opvaskemaskiner, kan angribe de ubehandlede 
aluminiumsdele på undersiden af panden.
XX Rengør grillpanden, før du bruger den første gang.
XX Skyl grillpanden grundigt med varmt vand og 
opvaskemiddel.
XX Sæt grillpanden i blød i varmt vand og opvaskemiddel 
for at fjerne hårdnakket snavs.
XX Rengør panden med en blød svamp.

INFO BORA hæfter ikke for skader, der opstår som 
følge af ukorrekt brug eller forkert håndtering. 
Enhver ubehørig brug er forbudt! 
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Fig. 1.1 Mål (uden håndtag)

QQ Grillpanden har gastronorm-mål (2/3) og er også egnet 
til dampovne.
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