Chapa TPK
ADVERTÊNCIAS GERAIS
•
•
•
•

Não utilize mais de uma chapa simultaneamente sobre o mesmo aparelho.
Não utilize a chapa por mais de 60 minutos.
Após a utilização, é aconselhável prestar muita atenção ao manuseio deste
acessório, dadas as elevadas temperaturas que poderá atingir.
A chapa deve ser posicionada dentro do perímetro da placa de cozinha e
deve manter uma distância mínima de 4 cm dos botões ou zonas de
comando.

DESCRIÇÃO
A chapa é formada por um centro em
alumínio contido entre dos extractos de
aço
inoxidável.
Esta
particular
construção
permite
uma
maior
condutividade térmica (quente ou frio) e
garante os níveis higiénicos elevados.
Pode também ser utilizada no frigorífico ou congelador como recipiente para conservar os
alimentos.

UTILIZAÇÃO SOBRE PLACAS A GÁS
Não utilize sobre placas de vidro, sobre vários queimadores ou sobre
queimadores ultra-rápidos ou UR2.
Ligue o queimador na potência máxima por 15 minutos, depois programá-lo para a
potência mínima. Não utilize por mais de 60 minutos.

UTILIZAÇÃO SOBRA PLACAS ELÉCTRICAS
Não posicione a chapa sobre zonas de comandos ou próximas das mesmas.
Ligue a zona de cozedura com cerca de ¾ da sua potência máxima; nos modelos onde
presentes, não utilize as funções “Power” ou “Acelerador de aquecimento”. Não utilize por
mais de 60 minutos.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
•

Não utilize produtos para a limpezas que contenham cloro, amoníaco ou
lixívia.
• Não utilize materiais ásperos, abrasivos ou raspadores metálicos afiados.
A chapa pode ser limpa com maior facilidade enquanto ainda se encontrar tépida. Não a
mergulhe de imediato em água após o uso, espere que arrefeça.
GORDURA: Lave com água quente e detergente para loiças.
SUJEIRA INCRUSTADA: Deixe de molho com detergente para a loiça e água quente; de
seguida, esfregue com uma esponja anti-riscos e enxugue com um pano.
INCRUSTAÇÕES PERSISTENTES: Utilize um produto próprio para incrustações; deixe
agir até a completa dissolução da incrustação e limpe para remover a sujidade mais
difícil.
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