TPK-form
ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER
•
•
•
•

Använd inte mer än en form samtidigt på samma apparat.
Använd inte formen i mer än 60 minuter.
Efter användning bör man vara mycket försiktig vid hantering av detta
tillbehör på grund av de höga temperatur som kan föreligga.
Formen ska placeras innanför spishällens ytterkanter och det ska finnas ett
avstånd på minst 4 cm från vreden eller kontrollzonerna.

BESKRIVNING
Formen utgörs av en kärna i aluminium
som är innesluten i två lager rostfritt stål.
Denna särskilda konstruktion medger en
högre värmeledningsförmåga (varm eller
kall) och garanterar en hög hygiennivå.
Kan även användas i kyl eller frys som
kärl för förvaring av mat.

ANVÄNDNING PÅ GASHÄLLAR
Använd inte på glashällar, på flera brännare eller på brännare av typen
supersnabba eller UR2.
Ha brännaren tänd vid maximal effekt i 15 minuter och ställ sedan in den till den lägsta
effekten. Den maximala användningstiden på 60 minuter ska aldrig överskridas.

ANVÄNDNING PÅ ELHÄLLAR
Placera inte formen på kontrollzonerna eller i närheten av dessa.
Aktivera kokzonen vid cirka ¾ av den maximala effekten; i förekommande fall ska man
inte använda funktionerna “Power” eller snabbuppvärmning. Den maximala
användningstiden på 60 minuter ska aldrig överskridas.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
•

Använd inte rengöringsprodukter som innehåller klor, ammoniak eller
blekmedel.
• Använd inte sträva eller slipande material eller vassa metallskrapor.
Rengöringen underlättas om formen fortfarande är ljummen när man rengör den. Sänk
inte ner den i vatten direkt efter användning utan vänta tills den svalnat.
FETT: Rengör med varmt vatten och ett vanligt diskmedel.
INTORKAD SMUTS: Låt ligga i varmt vatten med diskmedel och rengör sedan med en ej
slipande svamp. Skölj och torka med en trasa.
ENVISA BELÄGGNINGAR: Använd en produkt för borttagning av beläggningar; låt
denna verka tills beläggningen upplösts helt och rengör sedan enligt anvisningar för
intorkad smuts.
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