
NAVODILA ZA VARNO UPORABO IN NEGO IZDELKOV

Zahvaljujemo se Vam za izbiro izdelkov Silver. Pred uporabo obvezno preberite 
navodila, in tako zagotovite najboljše rezultate vaše kuhinjske posode.

PRED PRVO UPORABO
- Odstranite vso embalažo, e�kete in nalepke.
- Izdelek operite s toplo vodo in detergentom za pomivanje posode. 
- Vaša posoda je pripravljena za uporabo.

OPOZORILA
- Ker so integrirani ročaji iz litega železa in ročaji pokrovk iz nerjavečega jekla, se med 
 kuhanjem in uporabo v pečici segrejejo. Za rokovanje z njimi vedno uporabljajte 
 suho, debelo krpo ali rokavice.
- Ko med kuhanjem dvigate pokrov, ga nagnite tako, da bo para usmerjena stran od 
 vas. Pokrova nikoli ne odlagajte na vročo kuhalno ploščo/gorilnik. To bi lahko 
 poškodovalo pokrov.
- Sčasoma se lahko ročaj pokrova zrahlja. To je mogoče enostavno prilagodi� z 
 izvijačem.

KUHANJE
- Nikoli ne puščajte praznega lonca/ponve na kuhalni plošči in nikoli ne pus�te, da 
 izpari vsa vsebina. To lahko povzroči nepopravljivo škodo na dnu lonca/ponve ali 
 telesne poškodbe.
- Mešalnikov ali električnih ročnih stepalnikov ne smete uporablja� v nobeni posodi. 
 Povzročene bodo trajne poškodbe vseh površin.
- Za najboljšo učinkovitost segrevanja prilagodite velikost gorilnika na velikost dna 
 lonca/ponve.
- Posode ne postavljajte neposredno na dno pečice, postavite jo na rešetke priloženi 
 pečici.
- Živil ne režite neposredno na emajlirani ali neoprijemljivi površini.
- Ko nastavljate plamen gorilnika, pazite, da plamen ne sega vzdolž sten lonca.
- Varno za uporabo v pečici do 482°C brez pokrova, s pokrovom pa do 260°C.
- Za ta izdelek ni priporočljiva uporaba kovinskih pripomočkov ali nožev, saj bi lahko 
 poškodovali emajl.
- Priporočamo uporabo silikonskih ali lesenih pripomočkov, da preprečite praskanje 
 notranjega emajla.
- Priporočamo predhodno segrevanje na nizki temperaturi in nato postopno
 segrevanje do idealne temperature za kuhanje.
- Črn mat emajl omogoča shranjevanje živil ali marinad brez reakcij s posodo.
- V notranjos� lonca/ponve se lahko pojavi naravna reakcija na hrano. Ta obarvanja 
 ne vplivajo na delovanje izdelka. To je posledica maščobe in začimb, ki prodrejo v 
 pore materiala.
- Posode nikoli ne uporabljajte v mikrovalovni pečici.

NASVETI ZA ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Po uporabi posode, vedno pus�te vročo posodo nekaj minut, da se ohladi, preden 
 jo očis�te.
- Posodo očis�te s toplo vodo, tekočim detergentom za pomivanje posode in mehko 
 gobo ali krtačo.
- Pri trdovratnih ostanki hrane, posodo napolnite s toplo vodo in jo pus�te namaka� 
 15-20 minut, nato pomijte na običajen način.
- Za odstranjevanje trdovratnih ostankov lahko uporabite najlonske ali mehke 
 blazinice ali ščetke.
- Ne uporabljajte kovinskih pripomočkov ali grobih abrazivnih čis�lnih sredstev, saj 
 lahko poškodujejo emajlirane obloge.
- Vroče posode ne napolnite z mrzlo vodo in ne potapljajte v mrzlo vodo, ker lahko 
 pride do poškodbe emajla zaradi toplotnega šoka.
- Povsem posušite, da preprečite vodne madeže.
- Vsi naši izdelki iz litega železa so primerni za pranje v pomivalnem stroju (kljub temu 
 priporočamo ročno pranje).
- Čeprav je litoželezna posoda izredno trpežna, je ne odvrzite z višine na podlago, saj 
 lahko poškodujete izdelek.

SHRANJEVANJE
- Ne zlagajte posod in/ali ponev eno na drugo brez zaščite. To lahko povzroči 
 odrgnine in praske na vaših posodah.
- Da zašči�te emajl pred praskami in krhanjem, med vsak izdelek položite brisačo ali 
 zaščito za kuhinjsko posodo.
- Posode nikoli ne shranjujte vlažne. Posodo shranjujte v suhi omari ali zračnem pros
 toru stran od kuhinjske pare.

GARANCIJA
- Garancijska doba začne teči z dnem dostave izdelka in znaša 5 let.
- Garancija ne zajema običajne obrabe zaradi uporabe ali obdelave izdelka, ni� ne 
 krije posledic nepravilne uporabe ali nezgod.
- Ne zajema razbarvanja in usedlin vodnega kamna ali drugih snovi
- Praske na notranji ali zunanji strani izdelkov se ne štejejo za proizvodne napake. 
 Naši emajli so izdelani po najvišjih standardih na trgu, vendar so dovzetni za praske 
 in odrgnine, če z njimi slabo ravnate, vam padejo na tla ali jih udarite ob trdo 
 površino.
- Garancija ne krije okvar, ki jih povzroči uporaba izdelka, ki ni v skladu z navodili v 
 uporabniškem priročniku.

Prva izbira profesionalnih kuharjev
Hrana, kuhana v loncih iz litega železa, bo bolj okusna kot hrana, kuhana v loncih, izdelanih iz drugih 
materialov. Razlog za to je enakomerna porazdelitev toplote in možnost kuhanja hrane pri srednji vročini 
brez posebnega prilagajanja toplote. 
Meso, pečeno v Silver litoželeznih ponvah bo mehko in okusno, hkra� pa bo meso dobilo hrustljavo 
skorjico. Prav tako ni potrebno dodaja� preveč olja.
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 in odrgnine, če z njimi slabo ravnate, vam padejo na tla ali jih udarite ob trdo 
 površino.
- Garancija ne krije okvar, ki jih povzroči uporaba izdelka, ki ni v skladu z navodili v 
 uporabniškem priročniku.

Prva izbira profesionalnih kuharjev
Hrana, kuhana v loncih iz litega železa, bo bolj okusna kot hrana, kuhana v loncih, izdelanih iz drugih 
materialov. Razlog za to je enakomerna porazdelitev toplote in možnost kuhanja hrane pri srednji vročini 
brez posebnega prilagajanja toplote. 
Meso, pečeno v Silver litoželeznih ponvah bo mehko in okusno, hkra� pa bo meso dobilo hrustljavo 
skorjico. Prav tako ni potrebno dodaja� preveč olja.

Posebne Silver barve
pritegnejo pozornost in 
zagotavljajo eleganco vaše 
kuhinje.

 
Silver Aroma kapljice
omogočajo, da izhlapela 
aroma hrane, ki se nabere 
na vdolbinah na notranji 
strani pokrova, pade nazaj 
na hrano in naredi hrano 
še bolj okusno.

Lito železo Silver
Zagotavlja trdnost in 
dolgotrajno uporabo 
zahvaljujoč emajliranemu 
zaščitnemu sloju.

Pravi zdravi okusi
Težko pričakovani pravi 
okus zdrave hrane lahko s 
Silver posodami doseže-
mo povsem varno.

Posebni Silver ročaji na pokrovkah
oblikovani tako, da enostavno rokujete z njo, 
brez da bi se opekli na vročem železu.

Silver toplotno tesnjenje in prevajanje
Toplota se razporedi po celotni posodi, jo 
dolgo časa zadržuje in omogoča enakomerno 
kuhanje hrane.


