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Utilizare și  întreținere 
 
Când utilizați  pentru prima dată,    îndepărtați  toate  ambalajele  și  spălați cu apă şi săpun.   
Se fierbe  puțină  apă în vas și apoi se usucă. Ungeți cu ulei comestibil sau grăsime. Nu este 
necesar să se  utilizeze  uleiuri  sau  grăsimi  pentru  gătit atunci când se utilizează vase din 
aluminiu  neaderent.   Nu    utilizați spray-uri cu ulei de gătit, deoarece acestea pot lăsa 
reziduuri care pot modifica proprietățile non-aderente. Utilizați o  sursă de căldură care  este  
potrivită  pentru    dimensiunea    fundului    vasului  de  gătit. Centrați vasul pe o flacără 
medie. Nu permiteți alimentelor grase să se ardă. Nu utilizați ustensile metalice ascuțite și nu 
tăiați alimente în interiorul vaselor pentru a evita deteriorarea permanentă a stratului non-
aderent.  Utilizați ustensile de bucătărie din lemn, plastic sau silicon. Depozitați vasele cu 
atenție    pentru a proteja acoperirea non-aderentă. Asigurați-vă că butonul este strâns înainte 
de utilizare și verificați-l periodic, deoarece se poate  slăbi  în  timp. 
 

Capac: 
 
Ridicați capacul astfel încât să nu fiți expuși la evadarea aburului sau a stropilor de ulei. Aveți 
grijă atunci când poziționați orificiul de aerisire a aburului pentru a  preveni opărirea. Se 
recomandă plasarea orificiului de aerisire a aburului departe de partea utilizată pentru 
manipularea vaselor de gătit. Dacă sticla a fost supusă unui șoc de impact, aceasta poate fi  
deteriorată  și se poate  rupe  în timpul  gătitului. Aveți  grijă deosebită atunci când  utilizaţi  și  
depozitați  capace de  sticlă. Evitați răcirea rapidă; nu folosiţi apă rece. Nu    utilizați  dacă capacul 
este crăpat sau zgâriat, deoarece se poate rupe brusc în timpul utilizării. Capacul este prevăzut 
cu un buton metalic.   Prin urmare, mănușile de cuptor trebuie purtate la  manipularea  acestuia.   
Produsele  și  capacele  pot  fi  utilizate  în    cuptor  până  la  250 °C / 480F  °. Acestea sunt 
prevazute cu mânere si butoane din otel.   Prin urmare, mănușile de cuptor  trebuie    purtate  
la  manipularea  lor. 
 

Curățare 
 
Vă recomandăm să spălați manual vasele folosind un burete (non-abraziv / nemetalic)  și 
detergent lichid.   Nu    utilizați pulberi sau produse de curățare a  cuptorului.   Dacă        
utilizați  o mașină   de  spălat vase,  vă    sugerăm   să nu utilizați  detergenți  duri  și  să  
utilizați cicluri eco cu temperatură  scăzută.   Utilizarea  unei  mașini de spălat vase  nu  
afectează    performanța    vasului, dar poate modifica culoarea originală a acesteia. Utilizarea 
mașinii de spălat vase cu apă dedurizată ar putea accelera  coroziunea / deteriorarea 
componentelor din aluminiu neacoperit.     
 



 

Utilizarea uleiurilor sau grăsimile, împreună cu temperaturile ridicate, pot provoca apariția 
unor pete vizibile, în special pe acoperiri deschise la culoare.  Dacă piesele din oțel se 
îngălbenesc în timp sau sunt expuse la temperaturi ridicate, de exemplu în cuptor, se 
recomandă să utilizați creme specifice  pentru  curățarea oțelului.   Pentru  siguranță  
și  pentru cele mai bune  rezultate, vă recomandăm  să  utilizați   crema de lustruire 
Smeg  CREMA  INOX. Contactați un centru de service autorizat pentru a afla dacă 
este disponibil în țara dvs. 
 

Prudență 
 
Nu supraîncălziți  vasele  atunci când  sunt  goale. Dacă se întâmplă acest  lucru,  
scoateți  vasele    și  aerisiți  camera.   Nu lăsați niciodată mâncarea  gătită 
nesupravegheată. Nu permiteți  alimentelor  să se usuce  complet. Nu păstrați vasele 
fierbinți la îndemâna copiilor. Se lasă vasele să se răcească înainte de curățare. 
Atunci când utilizați vase pe plite ceramice din sticlă (rezistență, inducție  sau 
halogen), asigurați-vă că fundul vasului și suprafața ceramică din sticlă sunt  curate, 
deoarece reziduurile de murdărie ar putea zgâria suprafața plitelor. Nu glisați vasele  
peste plită; ridicați-le pentru a evita zgârierea plitei. Atunci când utilizați vasele 
pentru prăjire, asigurați-vă  că   este  rece  și  uscat  și  nu este aproape de surse de 
apă înainte de a turna uleiul. 
Umpleţi cu ulei cel puțin 5 cm/ 2 inci de la marginea superioară a vasului pentru a 
permite un spațiu suficient după adăugarea alimentelor. Nu utilizați ustensile din 
plastic: unele materiale plastice se pot topi cu ușurință în ulei fierbinte. Nu permiteți 
apei să intre în contact cu uleiul fierbinte.  Nu folositi  apa pentru a raci vasele care 
au fost folosite pentru prăjire. Nu curățați aparatul în timp ce alimentele sunt prăjite. 
Dacă uleiul ia foc, nu folosiți apă pentru a-l stinge. Utilizarea apei poate cauza 
uleiul în flăcări să se răspândească mai departe. Cel  mai bun  mod de a  stinge    
focul este de a  utiliza  un  stingător  sau un capac metalic. Unele vase (mai ales dacă 
au o bază mică) pot fi instabile atunci când este utilizat pe suporturile plitei pe gaz.       
Puneți-le întotdeauna  cu atenție  pe  suporturi. 
 

Atunci când se utilizează o plită  cu inducţie 
 
Nu preîncălziți niciodată o tigaie goală, deoarece se poate încălzi foarte repede și 
poate deteriora stratul non-aderent. Când  utilizați    vasele    după  spălare,  
asigurați-vă  că  fundul vasului  este  uscat. Forma specială a fundului    înseamnă  că  
vasele    pot  reține  picături  de  apă care sunt eliberate ulterior sub formă de abur 
atunci când sunt încălzite. Cu toate acestea, acest lucru nu constituie un pericol 
atunci când se utilizează vasele de gătit.



Garanție 
 
Produsul este garantat împotriva defectelor de fabricație. Garanția produsului este limitată la 5  ani  
de la    data  achiziției.   Garanția    este  valabilă  numai  dacă    produsul  este  utilizat în 
scopuri casnice și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și întreținere. Garanția nu  se aplică 
în cazul  în care  produsul  este  utilizat  incorect,  dacă    instrucțiunile  de  utilizare  nu  sunt  
respectate  sau  dacă    produsul  este  abandonat  sau  deteriorat  de  impact. Defectele  cauzated  
de  neglijență, utilizare necorespunzătoare sau utilizare profesională nu vor fi considerate defecte 
de întreținere sau materiale. Apariția  petelor, a aspectului mat, a petelor maro sau zgârieturilor pe 
acoperirea internă sau externă nu constituie un motiv valabil. Prezența zgârieturilor nu afectează 
utilizarea produsului, în special în ceea ce privește siguranța utilizării. Garanția este valabilă de la data 
achiziției  indicată  pe dovada achiziției care ar trebui să fie  atașată  oricărei  reclamații. 
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