
PT

UGPXUMPT-000
www.bora.com

Instruções de Utilização UGPC1/UGPI1

Grelhador BORA

BORA-I-23733-G



Instruções de Utilização:    Original    Tradução

Fabricante
BORA Vertriebs GmbH & Co KG
Prof.-Dr.-Anton-Kathrein-Straße 3
6342 Niederndorf
Áustria

Contacto
T +43 (0) 5373/62250-0
mail@bora.com
www.bora.com

A divulgação e a reprodução do presente documento, bem como a utilização e a comunicação do seu conteúdo só são 
permitidas mediante autorização expressa. 
Reservado o direito a falhas de impressão e erros.

© BORA Vertriebs GmbH & Co KG Todos os direitos reservados.

+800 7890 0987 

 UGPC1 
 para placas radiantes
A base de alumínio fundido assegura um tempo de 
aquecimento curto e uma distribuição da temperatura 
uniforme.
QQ Este grelhador não é adequado para utilização com 
sistemas de indução

 UGPI1 
 para placas de indução
A base do grelhador integra aço inoxidável magnetizável
que permite a utilização em placas de indução.
Se o grelhador especialmente apto para placas de 
indução for usado em placas radiantes, terá de se contar 
com um  tempo de aquecimento mais longo.

Utilização
Os tempos de aquecimento do grelhador dependem do 
processo de cozedura.
Para não danificar o revestimento de alta qualidade 
DURIT-ResistTM, evitar a utilização de utensílios afiados.
XX Utilizar utensílios de cozinha de madeira ou plástico.
XX Levantar sempre o grelhador para o mudar de lugar, de 
modo a evitar riscos na placa de cozinhar.

 AVISO!
Perigo de queimadura devido ao 
grelhador e às asas quentes!
O grelhador e as respetivas 
asas estão quentes durante 
o funcionamento e a fase de 
arrefecimento. O contacto com 
superfícies quentes pode provocar 
queimaduras graves.
XX Usar sempre pegas de cozinha ou 
luvas de cozinha térmicas.

Limpeza 
O grelhador só é condicionalmente lavável na máquina. 
Os detergentes usados nas máquinas de lavar louça 
podem atacar os elementos de alumínio não revestidos 
da parte inferior do grelhador.
XX Lavar o grelhador antes da primeira utilização.
XX Lavar muito bem o grelhador com água quente e um 
pouco de detergente.
XX No caso de sujidade difícil de remover, deixar 
amolecer com água quente e detergente.
XX Lavar o grelhador com uma esponja macia.

INFORMAÇÃO A BORA não se responsabiliza por danos 
causados por uma utilização indevida 
ou operação incorreta. É proibida toda e 
qualquer utilização abusiva! 

Medidas do produto (mm)

357

325

25

Fig. 1.1 Dimensões (sem asas)

QQ Graças às suas medidas «Gastronorm» (2/3), o 
grelhador também é adequado para fornos a vapor.
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