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 UGPC1 
 for strålevarme-koketopper
Bunnen består av aluminiumsstøpning, noe som fører til 
kort oppvarmingstid og jevn temperaturfordeling.
QQ Denne grillpannen egner seg ikke til induksjon

 UGPI1 
 til induksjons-koketopper
I bunnen til pannen er det magnetiserende
rustfritt stål, slik at det er mulig å bruke den på 
induksjonskokefelt.
Hvis grillpannen som er egnet for induksjon, brukes 
på strålevarme-koketopper, må du påregne en lengre 
oppvarmingstid.

Bruk
Oppvarmingstiden til grillpannen varierer avhengig av 
kokemetoden.
Unngå å bruke gjenstander med skarpe kanter. Disse kan 
føre til skader på kvalitetsbelegget DURIT-ResistTM.
XX Bruk kjøkkenutstyr av tre eller plast.
XX Løft alltid opp pannen når du flytter på den, slik at du 
unngår å skrape opp koketoppen.

 ADVARSEL!
Fare for brannskader på grunn av 
varm panne og varme håndtak!
Grillpannen og håndtakene er 
varme både når pannen er i bruk 
og i avkjølingsfasen. Berøring av 
varme overflater kan føre til alvorlige 
forbrenninger.
XX Bruk alltid grytekluter eller hansker 
som beskytter mot varme.

Rengjøring 
Grillpannen tåler eventuelt ikke rengjøring i 
oppvaskmaskin. Rengjøringsmidler som benyttes i 
oppvaskmaskinen, kan angripe aluminiumselementer uten 
belegg på pannens underside.
XX Rengjør grillpannen før første gangs bruk.
XX Skyll grillpannen grundig med varmt vann og litt 
oppvaskmiddel.
XX Ved hardnakket smuss kan du la grillpannen stå en 
stund i varmt vann med oppvaskmiddel.
XX Rengjør pannen med en myk svamp.

INFO BORA tar ikke ansvar for skader som oppstår 
på grunn av feil bruk eller feil betjening. Det 
er ikke tillatt å misbruke produktene på noen 
måte! 

Produktmål (mm)

357

325

25

Fig. 1.1 Mål (uten håndtak)

QQ Grillpannen er også egnet til dampovner, da den har 
gastronorm-mål (2/3).
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