ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΑΣ ΦΟΥΡΝΟΥ

Εικ.1
ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
• Η γάστρα PIR 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους φούρνους της Smeg ovens εκτός από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
• Φούρνοι αερίου, φούρνοι μικροκυμάτων (μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τις συμβατικές λειτουργίες,
ποτέ με τα μικροκύματα) και φούρνοι ατμού (το συγκεκριμένο σκεύος παρέχεται στον βασικό εξοπλισμό).
• Η γάστρα PIR 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συμβατικές λειτουργίες και λειτουργίες ατμού.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
• ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ:
• Τοποθετήστε τη γάστρα PIR 1 στον πάτο του φούρνου ή σε κάποιο ράφι, ανάλογα με την επιλεγμένη
θερμοκρασία.
• ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΑΤΜΟ:
• Τοποθετήστε την γάστρα PIR 1 σε ένα ράφι του φούρνου και κατόπιν βάλτε το ράφι στον πάτο του
φούρνου ή στον κατώτερο οδηγό.
• Ρίξτε 30 cl (περίπου 1 ποτήρι) νερό στον πάτο του σκεύους (εικ. 1/A), προσέχοντας να βάλετε την σχάρα
(εικ. 1/B) στο εσωτερικό του σκεύους.
• Τακτοποιήστε τα τρόφιμα ομοιόμορφα στη σχάρα και κλείστε το καπάκι (εικ. 1/C).
• Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία και θερμοκρασία.
• Η γάστρα PIR 1 μπορεί να τοποθετηθεί σε διάφορα ύψη στο εσωτερικό του φούρνου χρησιμοποιώντας τα
παρεχόμενα ράφια.
• ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΑΤΜΟ: απαραίτητο το φυσικό
μεταλλικό νερό; Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το νερό της βρύσης αν έχει φιλτραριστεί από κάποιο σύστημα
καθαρισμού
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του φούρνου κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, κλείστε την
το συντομότερο δυνατό για να αποτρέψετε την πτώση της θερμοκρασίας και επηρεάσετε τα μαγειρικά
αποτελέσματα.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
• Για να καθαρίσετε το σκεύος και την σχάρα, χρησιμοποιείστε καυτό νερό και υγρό απορρυπαντικό. Μην
χρησιμοποιείται μεταλλικά σφουγγάρια και διαβρωτικά απορρυπαντικά.
• Μετά το μαγείρεμα λιπαρών φαγητών (χοιρινό, αρνί, πουλερικά, κ.α.) καθαρίστε τα μεταλλικά μέρη όπως
περιγράφεται ανωτέρω, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία όσες φορές χρειαστεί για πολύ λιπαρούς λεκέδες.
• Το κρυστάλλινο καπάκι μπορεί να καθαριστεί όπως το σκεύος και η σχάρα, αφού όμως προσέξετε το εξής:
• Μην ρίξετε κρύο νερό επάνω στο καπάκι όταν είναι ακόμα καυτό, ή το ακουμπήσετε σε κρύο ή/και υγρή
επιφάνεια.
• Μην τοποθετείτε το καπάκι απευθείας επάνω σε αναμμένα φλόγιστρα εστίας αερίου, ή ηλεκτρικά ή
κεραμικά μάτια.
• Μπορείτε να χρησιμοποιείστε το πανάκι PAMI, το καθαριστικό σπρέι για ανοξείδωτα XSPLEND και την
γυαλιστική κρέμα για ανοξείδωτα PAIX για τον καθαρισμό.
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