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Instrukcja użytkowania:    oryginał    tłumaczenie
Producent
BORA Vertriebs GmbH & Co KG
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Dane do kontaktu
Tel. +43 (0) 5373/62250-0
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Udostępnianie oraz kopiowanie niniejszej dokumentacji, wykorzystywanie i ujawnianie jej zawartości jest niedozwolone, 
o ile nie udzielono na to wyraźnej zgody. 
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów drukarskich i pomyłek.
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 UGPC1 
 do płyt grzewczych z grzejnikami 
promiennikowymi
Dno wykonane z odlewu aluminiowego zapewnia krótki 
czas nagrzewania i równomierny rozkład temperatury.
QQ Patelnia grillowa nie jest przeznaczona do użytku na 
płytach indukcyjnych

 UGPI1 
 do płyt indukcyjnych
Namagnesowana stal szlachetna wbudowana
w dno patelni umożliwia użytkowanie na płytach 
indukcyjnych.
W przypadku używania indukcyjnej patelni grillowej na 
płytach grzewczych z grzejnikami promiennikowymi czas 
nagrzewania może być dłuższy.

Użycie
Czas nagrzewania patelni grillowej może się różnić w 
zależności od gotowania.
Należy unikać używania przedmiotów o ostrych 
krawędziach, aby nie uszkodzić wysokiej jakości powłoki 
DURIT-ResistTM.
XX Używać przyborów kuchennych wykonanych z drewna 
lub tworzyw sztucznych.
XX W celu przesunięcia patelni należy zawsze ją podnosić, 
aby uniknąć porysowania płyty kuchennej.

 OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo poparzenia 
przez gorącą patelnię i gorące 
uchwyty!
Patelnia grillowa i jej uchwyty są 
gorące podczas używania i w fazie 
stygnięcia. Dotknięcie gorącej 
powierzchni może spowodować 
ciężkie oparzenia.
XX Zawsze używać łapek do garnków 
lub rękawic termoochronnych.

Czyszczenie 
Patelnia grillowa tylko częściowo nadaje się do mycia 
w zmywarce. Detergenty używane w zmywarkach 
mogą mieć działanie korozyjne na pozbawione powłoki 
aluminiowe elementy na dnie patelni.
XX Umyć patelnię grillową przed pierwszym użyciem.
XX Dokładnie opłukać patelnię grillową gorącą wodą z 
odrobiną płynu do mycia naczyń.
XX W przypadku uporczywych zabrudzeń namoczyć 
patelnię grillową ciepłą wodą z płynem do mycia 
naczyń.
XX Czyścić patelnię miękką gąbką.

INFORMACJA BORA nie odpowiada za szkody wywołane 
przez użycie niezgodne z przeznaczeniem 
oraz przez niewłaściwą obsługę. Zabrania 
się jakiegokolwiek nieprawidłowego 
używania urządzenia! 

Wymiary produktu (mm)

357

325

25

Ilustracja 1.1 Wymiary (bez uchwytów)

QQ Patelnia grillowa dzięki wymiarom Gastro Norm (2/3) 
nadaje się również do piekarników parowych.
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