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 UGPC1 
	 za	kuhalne	plošče	s	sevalnimi	grelnimi	
telesi
Z dnom iz litega aluminija je dosežen kratki čas 
segrevanja in enakomerna porazdelitev temperature.
QQ Ponev	za	žar	ni	primerna	za	indukcijo

 UGPI1 
	 za	indukcijske	kuhalne	plošče
Magnetno nerjavno jeklo, ki je vgrajeno v dno ponve, 
omogoča
uporabo z indukcijskimi kuhalnimi ploščami.
Če ponev za žar, ki je primerna za indukcijo, uporabljate 
na kuhalnih ploščah s sevalnimi grelnimi telesi, morate v 
tem primeru računati na daljši čas segrevanja.

Uporaba
Časi segrevanja ponve za žar so odvisni od postopka 
kuhanja.
Ne uporabljajte predmetov z ostrimi robovi, da preprečite 
poškodbe visokokakovostnega premaza DURIT-ResistTM.
XX Uporabljajte kuhinjske pripomočke iz lesa ali plastike.
XX Pri premiku ponve jo vedno dvignite, da preprečite 
praske na kuhalni plošči.

 OPOZORILO!
Nevarnost	opeklin	zaradi	vroče	
ponve	in	vročih	ročajev!
Ponev za žar in njeni ročaji so med 
uporabo in v fazi ohlajanja vroči. 
Dotikanje vročih površin lahko 
povzroči hude opekline.
XX Vedno uporabljajte kuhinjsko krpo 
ali toplotno zaščitene rokavice.

Čiščenje	
Ponev za žar je le delno primerna za pomivalni stroj. 
Detergenti, ki se uporabljajo v pomivalnih strojih, lahko 
povzročijo poškodbe na aluminijastih elementih na dnu 
ponve, ki so brez premaza.
XX Pred prvo uporabo očistite ponev za žar.
XX Temeljito sperite ponev za žar z vročo vodo in malo 
detergenta.
XX V primeru trdovratne umazanije, namočite ponev za žar 
v toplo vodo z detergentom.
XX Ponev očistite z mehko gobico.

INFORMACIJA Družba BORA ne odgovarja za škodo 
zaradi nenamenske ali napačne 
uporabe. Vsaka neprimerna uporaba je 
prepovedana! 

Mere izdelka (mm)

357

325

25

Sl. 1.1 Dimenzije (brez ročajev)

QQ Ponev za žar je zaradi svojih mer, ki so v skladu z 
gastronomskimi predpisi (2/3), primerna tudi za parne 
pečice.
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