FICHA DE INSTRUÇÃO DE USO E HIGIENIZAÇÃO.

ATENÇÃO: NÃO É PERMITIDO REPRODUZIR OU FOTOCOPIAR ESTE DOCUMENTO
SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DA "PRÁTICA PRODUTODS LITDA."

Instruções de Segurança

• Certifique-se antes de usar de que a grelha Fast Grill
está perfeitamente encaixada na prateleira para evitar
que ocorra seu deslocamento durante o uso.
• Sempre utilize luvas térmicas para manusear a grelha
quando a mesma estiver aquecida.
• Sempre utilizar luvas térmicas ou o pegador Fast Grill
para movimentar o a grade quando o mesmo estiver
aquecido ou carregado.

RASPADOR FAST GRILL - 800269

Instruções de uso do Fast Grill

• Instale as grelhas Fast Grill a cada duas prateleiras do
forno
• Insira a sonda de núcleo no suporte encaixado no
frontal direito de uma das grelhas
GRADE FAST GRILL - 800269
• Pré-aqueça a grelha conforme instruções no programa
do forno
• Carregue os alimentos na grade e posicione-o na
grelha e descarregue o mesmo sempre utilizando o
PEGADOR FAST GRILL - 800276
pegador apropriado ou luvas térmicas
•

Instruções de limpeza

• Sempre utilize o raspador de teflon Fast Grill durante
cada ciclo do processo para remoção dos resíduos
maiores.
• Para limpeza final da grelha Fast Grill após o uso utilize
sempre esponja não abrasiva e detergente neutro.
• Não utilize para a limpeza da grelha Fast Grill utensílios
não recomendados ou produtos de limpeza e
desincrustantes corrosivos ou a base de soda cáustica
(Hidróxido de sódio)
• ATENÇÃO: O uso de produtos ou utensílios não
recomendados para a limpeza da grelha Fast Grill
podem danificar permanentemente o revestimento
antiaderente ou mesmo o corpo da alumínio grelha.

GRELHA FAST GRILL - 800268
DETALHE A
ESCALA 2 : 5

OBS: A Sonda de núcleo não acompanha o
acessório, este é componente integrante do forno
Suporte Sonda de Núcleo
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