
LODGE PREKIŲ NAUDOJIMAS 
NAUDOTOJO VADOVAS

Prašome prieš naudojimą a džiai perskaity  šias instrukcijas ir visuomet jų laiky s. Taip už krinsite ketaus indų ilgaamžiškumą
ir geriausius naudojimo rezultatus.

Priežiūra:
1. Rekomenduojama ketaus indų neplau .  Tačiau esant  poreikiui,  galite  Plaukite  ketaus indus  k  rankomis,  naudodami

švelnų muilą arba vien vandenį. Bū nai išplaukite prieš pirmąjį naudojimą. Neplaukite indaplovėje.
DĖMESIO: nemirkykite ketaus indų. Po plovimo iš karto nusausinkite.

2. Po plovimo indus kruopščiai išdžiovinkite šluoste be pūkelių arba vienkar niu rankšluosčiu.
3. Nenaudokite valymui abrazyvinių paviršių, s prių valiklių, nes jie gali pažeis  ketaus indo suteptą dangą.
4. Po naudojimo įtrinkite paviršių labai plonu kepimui skirto aliejaus sluoksniu, geriausia, kol indas dar šiltas. Laikykite indą

sausoje vietoje.

Sutepimas aliejumi:
 Aliejus kurį naudosite, turi bū  skirtas kepimui.
 Kruopščiai sutepkite visas dalis – vidų, išorę, rankeną, dang  (jei dang s s klinis ar rankena su medžio dekoracija – jų tep

aliejumi nereikia).  Tepkite pakankamai plonai, užtenka kad paviršius pasidengtų blizgančiu sluoksniu.
 Pirmąjį kartą sutepant indą, Įdėkite aliejumi išteptą indą į iki 180°C įkai ntą orkaitę ir palaikykite iki 60 min.  Jei indas

dekoruotas medžio detalėmis, jį kai n  esiog ant kaitlentės. Kadangi kepimo metu aliejus garuoja, tuo metu gali atsiras
dūmų, todėl rekomenduojama praver  langą.

 Po indo kepimo orkaitėje aliejaus sluoksnis sukietėja ir tampa apsaugine danga. Prie tokios dangos nebelimpa maistas.
 Gaminant kai kurias maisto rūšis su naujai įsigytu ketaus indu pirmus kartus gali  prireik  šiek ek daugiau aliejaus ar

sviesto. Rūgščios daržovės (kaip pomidorai ir kt.) gali bū  gaminamos šiais indais k, kai jie yra sutep  aliejumi daug kartų.
ĮSPĖJIMAS:  nesilaikant  ketaus indų sutepimo aliejumi instrukcijų,  indai  gali  pakeis  spalvą ar  pasirody  rūdžių.  Rūdis
panaikinsite nušveitę jas metaliniu šveistuku. Tuomet nuskalaukite, išdžiovinkite ir įtrinkite šias vietas aliejumi.

Naudojimas:
1. Prieš pirmąjį naudojimą nuskalaukite ir kruopščiai nusausinkite ketaus indą.
2. Galite gaminimo metu naudo  bet kuriuos įrankius, net metalinius. 
3. Netraukite ketaus indo per viryklės paviršių, tačiau užkelkite indą.

DĖMESIO: saugokite rankas ir pirštus, nes rankenos taip pat įkaista.
4. Ketaus indai už krina geriausius rezultatus, juos įkai nant ir atvėsinant po trupu . Nepilkite šalto vandens į karštą indą.
5. Ketaus indai pasižymi puikiu šilumos išlaikymu, todėl galima nenaudo  didžiausių energijos sąnaudų gaminant.
6. Ketaus indus galima naudo  ir lauke, nka naudo  su visa maisto technika, išskyrus mikrobangų krosneles.

7. Jeigu turite s klinį  dang ,  jį  galite kai n  orkaitėje iki  200°C temperatūros ir  plau  indaplovėje. Nekai nkite dangčio
mikrobangų krosnelėje.
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