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ניקוי 
המחבת מתאימה באופן מוגבל בלבד להדחה במדיח כלים. 

חומרי הניקוי של מדיחי הכלים עשויים לפגוע ברכיבי אלומיניום 
לא מצופים בצד התחתון של המחבת.

W	.יש לנקות את מחבת הגריל לפני השימוש הראשון
W	 שטפו את מחבת הגריל ביסודיות במים חמים ומעט סבון

כלים.
W	.לכלוכים קשים יש לרכך קודם כל במים חמים וסבון כלים
W	.נקו את המחבת בספוג רך

חברת BORA לא תישא באחריות לנזקים שייגרמו  מידע 
כתוצאה משימוש לא מקצועי או שגוי. שימוש לא 

הולם אסור! 

מידות המוצר )מ“מ(

357
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מידות )ללא ידיות(  1.אאיור 

Q  מאחר שמידות המחבת תואמות את תקן 	
)Gastronorm )2/3, היא מתאימה גם לתנורי אדים.

UGPC1   
עבור כיריים קרמיים  

תחתית מאלומיניום יצוק מקצרת את זמן ההתחממות 
ומבטיחה חלוקת טמפרטורה אחידה.

Q מחבת זו אינה מתאימה לכירי אינדוקציה	

UGPI1   
עבור כירי אינדוקציה  

פלדת אל-חלד ממגנטת בתחתית המחבת
מאפשרת שימוש על כירי אינדוקציה.

אם משתמשים במחבת גריל המותאמת לכירי אינדוקציה על 
כיריים קרמיים, יש לקחת בחשבון שזמן ההתחממות יהיה 

ממושך יותר.

שימוש
זמני ההתחממות של מחבת הגריל משתנים בהתאם לתהליך 

הבישול.
כדי שלא לפגוע בציפוי DURIT-ResistTM האיכותי מומלץ שלא 

להשתמש בחפצים חדים.
W	.יש להשתמש בכלי מטבח מעץ או מפלסטיק
W	 הרימו את המחבת כדי להזיז אותה ממקום למקום, כדי

למנוע שריטות בכיריים.

אזהרה!  
סכנת כוויה כשהמחבת והידיות 

מתחממות!
מחבת הגריל והידיות שלה חמות מאוד 

בזמן הבישול ובמהלך הקירור. נגיעה 
במשטחים חמים עלולה לגרום לכוויות 

קשות.

W	 יש להשתמש תמיד בכפפות מטבח 
או במטליות מבודדות.
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