
Değerli Müşterimiz!
Tencereniz iki kez emaye edilmiş çelikten üretilmiştir. Bu malzeme ısıyı alır, tutar ve tencere kenarına kadar
yayar, ardından pişirilecek malzemeye eşit şekilde dağıtır. 

Tencere gazlı, elektrikli, endüksiyon ve cam seramik ocaklarda ayrıca fırında kullanım için uygundur. 
Maks. +400 °C'ye kadar fırına dayanıklıdır.

Tchibo Ekibiniz

Kullanım

Yanma/yangın UYARISI

Kullanım esnasında tencere çok ısınır! Tencere, kapağı ve tencere kulblarını sadece tencere•
 tutacağı vb. ile tutun!

Tencereyi, çapı büyük olan ocak gözüne yerleştirmeyin, aksi halde kulplar çok fazla ısınabilir.•

Gazlı ocak kullanımında ocağın alevi, tencere tabanından dışarı taşmamalıdır.•

Tencereyi rosto, buğulama veya kızartma için kullanacaksanız: •
Sıvı veya katı yağları ısıtırken kapağı tencerenin üzerine yerleştirmeyin. 
Tencereyi asla içinde kızgın yağ varken gözetimsiz bırakmayın! 
Kızgın yağ çok kolay tutuşabilir. Yangın tehlikesi vardır!

Alev almış yağı asla su ile söndürmeye çalışmayın. Patlama tehlikesi söz konusu! •
Kızgın yağın neden olduğu bir yangını söndürmek için yemek yağı yangınlarını söndürmeye uygun
olan bir yangın söndürücü kullanın.

DİKKAT – Maddi hasar tehlikesi var

Tencereyi bir seramik ocağın üzerinde kullandığınızda tencerenin kendi ağırlığını dikkate alın.•
 Tencereyi her zaman dikkatli bir şekilde bir yere bırakın. Tencereyi cam seramik yüzeyin üzerinden
kaydırmayın.

Çelik emaye, çok sert fakat çabuk kırılan bir malzemedir. Bir düşmede veya sert bir darbede emaye•
kaplama çatlayabilir.

DİKKAT – Aşırı ısınmadan dolayı maddi hasar

Tencereyi boşken ısıtmayın ve içindeki sıvının tam olarak buharlaşmasını önleyin. Bundan dolayı•
malzeme aşırı ısınabilir ve kalıcı şekilde renk değiştirip tencere hasar görebilir.

Ürün bilgisi

Emaye çorba tenceresi
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Enerji tasarrufu için tencere tabanının çapına uygun bir ocak gözü seçmelisiniz. Tencere doğru sıcaklığa•
 ulaştıktan sonra ocağın ayar düğmesini daha düşük bir kademeye getirebilirsiniz.

Tencereye bir indüksiyonlu ocakta kullanırsanız, istediğiniz ısıya gelinceye kadar sadece kademeli olarak•
 arttırın. Hızlı ısıtma veya aşırı ısıtma tencereye hasar verebilir.

Kullanımdan önce tencere altının ve ocağın temiz olduğundan emin olun. •

Pişirme esnasında tencerenin içinde sadece ahşap, ısıya dayanıklı plastik veya silikon gereçler kullanın. •
Metal gereçler kullanmayın, doğrudan tencerenin içerisinde kesmeyin ve temizlemek için aşındırıcı 
süngerler veya tel sünger kullanmayın. Bunlar emaye yüzeye zarar verebilir.

Tencereye şok sıcaklıklar uygulamayın. Sıcak tencereyi örn. asla soğuk veya ıslak bir altlığın üzerine•
 yerleştirmeyin ve sıcak tencereye soğuk su doldurmayın. Çok hızlı soğutma emaye yüzeye zarar verebilir.

Sıcak tencereyi her zaman düz, ısıya dayanıklı bir altlığın üzerine yerleştirin.•

Temizleme ve Bakım

İlk kullanım öncesi

Tüm etiketleri çıkarın ve tencerede yakl. 5 ila 10 dakika sirkeli çözelti kaynatın. Bunun için tencereye •
3/4 su doldurun ve içerisinde 2-3 YK sirke ilave edin.

Tencereyi sonradan sıcak su ve yumuşak bir bulaşık deterjanı ile yıkayın. •
Temiz su ile durulayın ve tencereyi kurulayın.

Her kullanımdan sonra

Tencere, kullanıldıktan sonra sıcak su, hassas bir deterjan ve yumuşak bir süngerle temizlenmelidir.•
 Temizlemek için aşındırıcı temizleme maddeleri ve keskin veya sivri yardımcı maddeler, örn. tel süngerler
veya fırçalar, parlatma çelik tel, seramik partiküllü temizleme süngeri vb. kullanmayın. Bunlardan dolayı
emaye kaplama, cam gibi parlaklığını kaybedebilir.

Eğer tencerenin dibi tutarsa: Tencerede biraz su ısıtıp, 2–3 tatlı kaşığı tuz veya kabartma tozu ekleyin ve kısa•
süre kaynamaya bırakın. Sonrasında tencereyi tarif edildiği gibi temizleyin.

Tencere bulaşık makinesinde yıkamak için de uygundur, ancak biz hassas şekilde elde yıkanmasını öneririz.•
Böylece emaye kaplamanın parlaklığını elde edersiniz.

Doğal kireç kalıntılarından oluşan lekeleri önlemek için tencereyi yıkadıktan sonra hemen kurulayın. •
Olası kireç lekeleri sirkeli su ile sorunsuz şekilde giderilebilir. 

Tencereyi kuru bir yerde muhafaza edin. •

Emaye yüzeydeki çizikler parlaklığın kaybına neden olur ancak tencerenin fonksiyonuna etki etmez. •
Bu kısıtlama olmadan kullanılmaya devam edilebilir.

Ürün numaralarını tencere tabanında bulabilirsiniz!

Ürün ile ilgili sorularınız varsa, bize danışın.                     Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.com.tr

www.tchibo.com.tr/kılavuzlar

Ürün numarası Net ağırlık (kapak dahil) Dolum miktarı Taban çap ölçüsü

377 039 ~ 2,8 kg ~ 8 L Ø ~ 22,5 cm


