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Naudotojo vadovas

Naudojimo atsargumo priemonės









Prieš pirmąjį „Diamond“ puodo naudojimą po įsigijimo išplaukite jį švelnia plovimo priemone ir tik tada
naudokite.
Kai verdate burbuliuojantį maistą, tokį, kaip pupelės, makaronai, ryžiai ir kt., šį gaminį naudokite be dangčio
arba sumažinę kaitinimo temperatūrą. Toks maistas virdamas gali išbėgti iš „Diamond“ puodo.
Kai verdate aukštoje temperatūroje, jūsų maistas gali išbėgti iš „Diamond“ puodo, todėl rekomenduojama
sumažinti kaitinimo temperatūrą po „Diamond“ puodu, kai tik maistas puode pradeda virti.
Užtikrinkite, kad „Diamond“ puode maisto pripildyta ne daugiau 2/3, ir sumažinkite kaitinimo lygį, kai
maistas „Diamond“ puode pradeda virti.
Jei grūdinto stiklo dangtis karštas, nekiškite jo į šaltą vandenį ir atvėsinkite prieš plaudami. Priešingu atveju
jis gali sutrūkti.
Labiau rekomenduojame naudoti medinę mentelę maisto apvertimui ar pasėmimui, o ne metalinius virtuvės
įrankius.
Naudokite jį virimui, pakaitinę ant mažos kaitinimo temperatūros, ir venkite ilgai kaitinti „Diamond“ puodą
tuščią.
Tikėtina, kad verdant ilgas valandas ant didelės ugnies gali atsirasti smarvė, susidaryti deformacijos ir kt.
dėl apdegusių rankenų. Todėl turėtumėte gaminį naudoti ant vidutinės ar mažos ugnies.












Būkite atsargūs ir neapsideginkite, nes puodas išlieka labai karštas kaitinimo metu ar net išjungus
kaitinimą.
Jei kišate „Diamond“ puodą į vandenį ar jame plaunate, kol puodas dar karštas po virimo, jam bus
pakenkta, todėl rekomenduojama plauti jį tik tuomet, kai jis pats atvės.
Laikykite gaminį už abiejų rankenų, be to, pavojingą perkelti gaminį su karštu maistu iškart po virimo, tad
prašom būti atsargiais.
Atkreipkite dėmesį, kad „Diamond“ puodas yra skirtas virimui, o ne maisto produktų laikymui, ir kad laikant
maisto produktus šiame gaminyje gali prasidėti korozija.
Kai jį plaunate, plaukite kempinėle ar minkšta šluoste, o ne metaliniu grandikliu.
Jei atsilaisvina rankenų tvirtinimo varžtai, prašome juos priveržti atsuktuvu.
Šis gaminys gali būti naudojamas ant dujinių viryklių ir kaitlenčių, išskyrus indukcines virykles, mikrobangų
krosneles ir elektrines orkaites/
Stenkitės nenumesti šio gaminio, nes per stiprus smūgis gali šį gaminį apgadinti.
Mes nepriimame atgal ir nekeičiame gaminių po jų panaudojimo bei atsisakome bet kokios atsakomybės
už žalą, kilusią dėl neteisingo naudojimo.
Šį gaminį laikykite ir naudokite vaikams neprieinamoje vietoje.

Gaminio privalumai ir savybės
Stipri penkiasluoksnė deimantinė DNC danga
Paviršius yra labai tvirtas ir vientisas dėl stiprios penkiasluoksnės deimantinės DNC dangos, todėl šis gaminys yra
atsparus įbrėžimams, nutrynimams ir korozijai. Be to, puiki nepridegimo savybė neleidžia maistui prikibti ir leidžia
lengvai išplauti gaminį.
Ekologiškas porcelianas
Jo paviršius atsparus įbrėžimams ir lupimuisi dėl gaminio trigubos porcelianinės paviršiaus dangos. Konkrečiau,
naudojama ekologiška ir tvirta keraminė danga, kurios plovimui reikia mažiau vandens ir plovimo priemonių.
Išformuotas, naudojant specialią presavimo technologiją
Dėl specialaus presavimo proceso formavimo metodo šis gaminys tampa atsparus deformacijai, o jo išlenktos
dalys suprojektuotos taip, kad būtų išvengta nešvarumų kaupimosi ant vidinio paviršiaus dėl riebalų ar kitų maisto
produktų naudojimo.
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