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English
Cleaning
 • Before using this product for the first time, 

wash it by hand and dry carefully.
 • Always wash the product by hand after use.
 • Do not use steel wool or anything that may 

scratch the coating. Dishwasher detergent can 
affect the surface.

 • The base is slightly concave when cold, but 
expands to flatten out when heated. Always 
leave the product to cool before cleaning it. This 
allows the base to resume its shape and helps 
to prevent it from becoming uneven with use.

Good to know
 • The pan is suitable for use on all types of hobs 

and in the oven.
 • It is provided with Teflon®Professional non-stick 

coating, which means you can cook food in little 
or no fat or oil at all.

 • Only use wooden or plastic utensils without 
sharp edges.

 • When using the cookware on an induction hob, 
for best performance use it on an induction 
zone that has the same diameter as the 
cookware.

 • Do not let the pan boil dry as the base becomes 
skew from overheating and the coating loses its 
non-stick properties.

 • Bear in mind that the handles get hot when 
the pan is used. Always use pot holders when 
moving the pan or lifting the lid.

 • Always lift the cookware when moving it on a 
glass ceramic hob to avoid the risk of scratching 
the hob.

 • Use the pan on a hob with the same or a 
smaller diameter as the pan to save energy.

 • If you have any problem with the product, 
contact your nearest IKEA store/Customer 
Service or visit www.ikea.com.
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עברית
הוראות	ניקוי

לפני השימוש הראשון במוצר, מומלץ לנקות ידנית, לשטוף  •
ולייבש אותו היטב.

תמיד יש לנקות את הכלי ידנית לאחר השימוש. •
בעת ניקוי הכלי אין להשתמש בצמר פלדה או כל תכשיר  •

ניקוי העלול לשרוט את שטח הפנים. שימוש בחומר ניקוי 
נוזלי עלול להזיק לשטח הפנים של הכלי.

הבסיס של הכלים קעור מעט כאשר הם קרים, אך  •
מתרחב ונעשה שטוח כאשר הם מתחממים. מומלץ 

להניח לכלי להתקרר לפני תהליך הניקוי. כך בסיס הכלי 
יוכל לחזור לצורתו המקורית ולא יתעקם לחלוטין לאחר 

שימוש ממושך.

טוב	לדעת
המחבת מתאימה לשימוש על גבי כל סוגי הכיריים  •

ולשימוש בתנור.
המחבת מצופה Teflon®Professional המונע הידבקות,  •

לכן ניתן לבשל באמצעות כמות קטנה של שמן או לא 
להשתמש בשמן כלל.

השתמשו בכלי בישול העשויים פלסטיק או עץ בלבד, ללא  •
קצוות חדים.

במהלך השימוש בכלי על גבי כיריים חשמליות, יש להניח  •
אותו על גבי משטח בעל קוטר זהה לקבלת התוצאה 

הטובה ביותר.
אין להניח את הכלי על האש כאשר הוא ריק, או להשאירו  •

עד לאידוי כל הנוזלים, כיוון שהחום הגבוה עלול לעקם את 
הבסיס ולהזיק לציפוי מונע ההידבקות.

יש לזכור כי הידיות יכולות להתחמם מאוד בעת השימוש,  •
על כן מומלץ להשתמש בכפפות לתנור בעת העברת 

הכלי או הסרת המכסה.
יש להרים את כלי הבישול כאשר מעבירים אותו ממקום  •

למקום על גבי הכיריים הקרמיות בכדי להימנע מלשרוט 
אותן.

מומלץ להשתמש בכלי על כיריים בקוטר זהה או קטן  •
יותר, כדי לחסוך אנרגיה.

בכל מקרה של שאלה או בעיה בנוגע למוצר, אנא צרו  •
קשר עם שירות הלקוחות של חנות IKEA, או היכנסו 
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