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 UGPC1 
 för spishällar med 
strålningsvärmeelement
Genom bottnen i aluminiumgjutning blir 
uppvärmningstiden kort och temperaturen fördelas jämnt.
QQ Denna grillpanna kan inte användas med induktion.

 UGPI1 
 för induktionsspishällar
Det magnetiserande rostfria stålet i
pannbottnen gör att pannan kan användas på 
induktionsspishällar.
Används pannan på spishällar med 
strålningsvärmeelement blir uppvärmningstiden längre.

Användning
Grillpannans uppvärmningstid varierar beroende av 
matlagningen.
Använd inga skarpa föremål för att undvika skador på den 
högkvalitativa DURIT-ResistTM-beläggningen.
XX Använd köksredskap av trä eller plast.
XX Lyft alltid upp pannan när du vill flytta den, för att 
undvika repor på spishällen.

 VARNING!
Risk för brännskador på grund av 
den heta pannan och heta handtag!
Grillpannan och dess handtag är heta 
under användningen och även medan 
de svalnar. Den heta ytan kan orsaka 
svåra brännskador om du kommer i 
beröring med den.
XX Använd alltid grytlappar eller 
grillvantar.

Rengöring 
Grillpannan bör inte diskas i diskmaskin. 
Rengöringsmedlen som används i diskmaskiner kan 
angripa de obelagda aluminiumdelarna på pannans 
undersida.
XX Rengör grillpannan innan du använder den första 
gången.
XX Skölj grillpannan noga med hett vatten och lite 
diskmedel.
XX Mjuka upp intorkade matrester i pannan med varmt 
vatten och diskmedel.
XX Rengör pannan med en mjuk svamp.

INFO BORA ansvarar inte för skador som uppstått 
genom osakkunnig användning eller felaktig 
hantering. All olämplig användning är 
förbjuden! 

Produktmått (mm)

357

325

25

bild 1.1 Mått (utan handtag)

QQ Grillpannan har gastronormmått (2/3) och lämpar sig 
därför även för ångugnar.
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