Radyant ızgaralar için NEXTREMA® kapak panellerinin
bakım ve temizlik talimatları
(döner kebap ızgaraları, kebap ızgaraları ve diğer ızgaralar için)
Giriş
Döner kebap ızgarası, kebap ızgarası ve diğer ızgaralar için
NEXTREMA® radyant ızgara kapak panellerinizin uzun sure
kullanışlı ve bakımlı olması için lütfen aşağıdaki talimat ve püf
noktalarına uyun.
Bakım Talimatları
Yiyecekler, ızgara edilecek malzelemelerin, dik olarak takılmış
ışıma yüzeyinin karşısında pişirilmesi ile hazırlanır. Bu yüzden,
eğer doğru bir şekilde temizlenmezse, NEXTREMA®’nın yüzeyi
zarar görebilir.

Izgara sırasında temizlik
Eğer müsaitse, çalışma sırasında temizliği tavsiye ederiz.
Temizlik için uygun zaman örneğin malzemeleri ızgaraya koymadan önce olabilir. Bunun için, uygun spatulayı kullanarak
sıcakken yanıklar ve benzeri kaba kirleri temizleyin.

INOKSAN

Izgaradan sonra temizlik
NEXTREMA® kapak paneli en az günde bir defa tamamen
temizlenmelidir. Hala sıcakken, cam seramikler için uygun bir
spatula ile kaba kirleri temizleyin. Bunu yaparken ellerinizi fırın
eldiveni ile koruyun.
Kabasını kazıyarak temizledikten ve NEXTREMA® kapak paneli
tamamen soğuduktan sonra, kalan yağı su ile temizleyin,
temiz bir bez veya mutfak havlusu ile kurulayın. Eğer temizlikten sonra soğuk yüzey üzerinde hala kir kaldıysa, cam seramik
yüzeyler için uygun bir temizlik maddesi ile temizleyin.
(Uygun temizlik ürünlerini aşağıda görebilirsiniz) Yüzeyi temiz
bir bez veya mutfak havlusu kullanarak temizlik maddesinin
bir kaç damlası ile temizlenene kadar silin.
Hemen ardından NEXTREMA®’nın tüm yüzeyini bir kaç defa
suyla ıslatılmış bir bez ile (örneğin ıslatılmış mutfak havlusu,
sünger veya havlu gibi) silip ardından kurulayın. Bunu yaparken temizlik maddesinden kalıntı kalmadığından emin olun.
Uygun temizlik ürünleri
ORO-fix Glaskeramik Reiniger (ORO-Produkte)

SCHOTT Cam Tic. Ltd. Sti.
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Serdar Sok. No: 1/10
34704 Ataşehir /İstanbul/Türkiye
Phone +90 (216) 573 83 60
Fax +90 (216) 573 83 59
info.robax@schott.com

Version August 2015

Lütfen şu hususlara dikkat edin
• Şeker, bal, şurup veya yüksek miktarda şeker içeren diğer
maddeler kullanıldığında, bunların sıcak NEXTREMA® kapak
paneline sıçraması veya herhangi bir şekilde teması halinde
yüzey zarar görebilir. Bu maddelere ketçap ve bazı ızgara
sosları da dahildir. (Lütfen kullandığınız malzemelerin
ambalajlarının üzerindeki içerikleri kontrol ediniz).
• NEXTREMA® kapak paneline doğrudan temasları halinde eriyip yüzeyi zedeleyebileceklerinden, alüminyum folyo veya
plastik malzemeler kullanmaktan kaçının.
• Eğer plastik malzemeler, alüminyum folyo, şeker veya yüksek miktarda şeker içeren yiyecekler sıcak NEXTREMA® ‘nın
kapak paneline temas edip eridiyse, yüzey hala sıcakken
hemen cam seramikler için uygun bir metal spatula ile
temizleyin. Bu şekilde yüzeyin zarar görmesini önleyebilirsiniz.
• Sivri veya aşındırıcı maddeler kullanmayın (örneğin çatal,
bıçak veya çelik kepçe gibi). Aşındırıcı temizlik süngerleri
veya ovma malzemeleri hiç bir şekilde kullanılmamalıdır.
Güçlü kimyasal temizlik maddeleri örneğin fırın spreyleri
veya leke çıkarıcılar kullanım için uygun değildir.
• Temas etmeden ızgara yapmak amacıyla kullanılıyor olsa da,
ızgaranın yüzeyi çok sıcaktır. Bu yüzden çocukları güvenli
mesafede tutun.

