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Keramiskā panna De Gusto 

Lietošanas instrukcija 
Paldies, ka iegādājāties šo produktu. 

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.  

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju. 

 
Keramiskā panna De Gusto ir izgatavota no augstas kvalitātes alumīnija, kas nodrošina ļoti labu siltuma 

vadītspēju. Pannas iekšpuse ir pārklāta ar divkāršu keramisko pārklājumu, kas nodrošina ilgāku pannas darba mūžu. 

Keramikas pārklājuma pretpiedegšanas īpašības ir līdzīgas teflona pārklājumam – bet keramika ir būtiski izturīgāka 

pret skrāpējumiem un arī daudz veselīgāka, jo tas ir pilnīgi dabisks materiāls. Papildus jau minētajam – keramikas 

pārklājums var izturēt temperatūru līdz pat 450 ̊C, tāpēc, ja gadās uz neilgu laiku atstāt tukšu pannu uz uguns — 

pretpiedeguma pārklājums netiks bojāts! 

Panna ir piemērota gan cepšanai, gan arī sautēšanai – veselīga ēdiena pagatavošanai ar minimālu eļļas 

daudzumu. 

Pannas rokturis ir piekniedēts pie pannas – tāpēc tas nekad nesāks kustēties, turklāt tas ir pārklāts ar neslīdošu 

silikona kārtiņu, kas nodrošina papildus drošību. Panna ir ērti un viegli kopjama. 

Panna ir piemērota lietošanai uz gāzes, elektriskajām, keramiskajām un indukcijas plītīm. 

 

Produkta lietošana 
1. Pirms pannas lietošanas, kārtīgi to nomazgājiet ar ziepjūdeni, noskalojiet un nosusiniet. Pēc tam to ieziediet ar 

eļļu vai kādu citu smērvielu. 

2. Pēc pannas lietošanas ļaujiet tai atdzist un rūpīgi to nomazgājiet. 

3. Lai attīrītu pannu no ēdienu paliekām, nelietojiet metāla švammes vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. 

4. Lai atbrīvotu pannu no piedeguša ēdiena ielejiet tajā nedaudz ūdens un uzsildiet vai ļaujiet tai pamirkt. 

5. Lai maisītu pārtikas produktus gatavošanas laikā izmantojiet koka vai plastmasas virtuves piederumus. 

6. Nekad nelieciet karstu pannu ūdenī, ļaujiet tai vispirms atdzist. 

7. Gatavojot uz pannas lietojiet vidēji stipru vai vāju liesmu (elektriskajām plītīm – vidēji stipru vai zemāku 

jaudas līmeni). 

 
 

Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā. 

 

Apkārtējās vides aizsardzība 

Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā 

nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā. 

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas 

utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi 

varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties. 

Ražots Ķīnā. 
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