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SERAMİK TAVA (28 cm)
CERAMIC FRYING PAN (28 cm)



USING AND SAFETY INSTRUCTIONS 
■ Before first-use, wash your saucepan or fry pan thoroughly and oil the inner 
surface, which will come into contact with foodstuff, with a teaspoonful of cooking oil 
(vegetable oil). 
■ Pay attention not to burn the oil in your saucepan or fry pan. Always centre your 
saucepan or fry pan on the heat source. Thus, you will prevent damages to product 
coating and handle, and you will ensure more efficient cooking - heating. 
■ For preventing possible accidents, do not stay away from the cookware while 
cooking. 
■ Do not use sharp or jagged kitchenware (metal knives, spatulas, whisks, etc.) with 
your saucepan or fry pan. We recommend to use wooden kitchenware or similar 
non-scratching items. 
■ Do not make cutting, chopping or whipping works in your saucepan or fry pan. Do 
not carve non-stick inner coat surface of your saucepan or fry pan. Minor surface 
stains and wears are ordinary and such stains and wears do not affect performance 
of the coating. 
■ For safety of your children, make sure that handling apparatus (handle, holder) of 
your hot saucepan or fry pan does not face outwards the oven during cooking. Do 
not put your saucepan or fry pan on floor or other surfaces in the kitchen (heat may 
cause deformation on surfaces). We recommend you keep the cookware out of 
reach of children when such cookware is hot. 
■ Keep saucepan or fry pan lids closed for preventing damages and burns caused 
by splash
CLEANING INSTRUCTIONS 
■ Wash outer and inner surfaces of your cookware with hot water, dishwashing 
cleansers and sponges. Avoid using powder cleansers and wire wools which may 
damage the coating. 
■ If you wash your cookware in the dishwasher, dimness and discoloration may 
occur on outer surface due to cleansers.
■ We recommend to wash in hand the colored bacalyte handled cookware items. 
You can also wash them by using the sensitive program of your dishwasher. 
■ Our warranty does not cover such wears.   



ÜRÜN KULLANMA TALİMATI 
■ Tencere veya tavanızı ilk kez kullanmadan önce günlük bulaşık deterjanı ile iyice 
yıkayıp, gıda ile temas edecek iç yüzeyini bir çay kaşığı dolusu sıvı pişirme yağı 
(bitkisel yağ) ile yağlayınız. Ardından kurulayınız ve çok az miktarda sıvı yağ ile 
kaplamalı yüzeyin her yerini yağlayınız. Daha sonra bir kagıt veya bez mutfak 
havlusu ile tekrar siliniz (bu işlemi düzenli aralıklarla tekrar etmek ürününüzün daha 
uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır). 
■ Tencere veya tavanızda yağ yakmamaya dikkat ediniz. 
■ Tencere veya tavanızı her zaman ısı kaynağının üzerine ortalayınız. Ocağın ısı 
veya alevi taban dışına çıkmamalıdır. Orta seviyede ısı her zaman yeterli olacaktır. 
■ Böylece ürünün kaplamasına ve sapa zarar vermemiş, daha verimli bir pişirme ve 
ısıtma sağlamış olursunuz. 
■ Mikrodalga fırında kullanılmaz. 
■ Olası kazaları önlemek için yemek pişirirken başından ayrılmayınız. Temizle-
meden önce ürünün soğumasını bekleyiniz 
■ Yağsız kızartma yapmadan önce ürünün çok az da olsa yağlanması tavsiye edilir. 
■ Eğer yağlı yiyeceklerin (sucuk, pirzola vb.) yağları yanarsa hafif lekelenme olabilir. 
■ Bu lekeyi çıkartmak için ürünü günlük bulaşık deterjanlı sıcak suda bekletin, daha 
sonra yumuşak bir mutfak süngeri ile silerek temizleyin. Daha inatçı lekelerde ise, 
ürünün içinde bir miktar beyaz sirkeyi ısıtın ve daha sonra normal temizliğini yapın. 
■ Bu tarz lekeler hiçbir şekilde ürününüzün pişirme performansını etkilemeyecektir.
■ Keskin uçlu veya sivri uçlu mutfak gereçlerini (çeşitli metal bıçak, spatula, çırpma 
teli vb.) tencere veya tavanızla birlikte kullanmayınız. (ahşap ya da benzeri çizmez 
özelliğe sahip gereçler kullanmanız önerilir). 
■ Tencere veya tavanızın içerisinde kesme, doğrama, çırpma gibi işlemler 
yapmamaya dikkat ediniz. Tencere veya tavanızın yapışmaz iç kaplama yüzeyini 
oymayınız (küçük yüzeysel leke veya yıpranmalar normaldir, kaplamanın 
performansını etkilemez).
TEMİZLİK TALİMATI 
■ Pişirme grubunuzun iç ve dış yüzeyini sıcak su, bulaşık deterjanı ve sünger 
yardımıyla yıkayınız. Kaplamaya zarar verebilecek toz temizleyicileri ya da bulaşık 
tellerini kullanmaktan kaçınınız. 
■ Pişirme grubunu bulaşık makinesinde yıkadığınız takdirde ürünün dış ve iç 
yüzeyinde deterjandan kaynaklanan çeşitli matlık veya renk atmaları olabilir. 
■ Renkli bakalit saplı ürünlerin elle yıkanması tavsiye edilir.
Ancak bulaşık makinesinin hassas yıkama programında da yıkanabilir.  
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