
MYCKET VIKTIGT
LÄS ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER OM SÄKER ANVÄNDNING NOGGRANT OCH GRUNDLIGT INNAN ANVÄNDNING.

Innan du börjar
Ditt helt nya FlavorStone® Diamond Edition-kokkärlset måste rengöras noggrant innan du använder det för första gången. Ta bort alla etiketter/klistermärken om sådana 
sitter på pannor eller tillbehör. Diska varje föremål med milt diskmedel, skölj med varmt vatten och torka fullständigt med en pappershandduk. Nu är du redo att börja 
med matlagning!

Instruktioner och tips
• FlavorStone® Diamond Edition-kokkärlen lämpar sig för gas-, elektrisk-, keramisk- och induktionsspis, samt för användning i ugnen.
• Laga alltid mat med måttlig värme. De här kokkärlen ska aldrig användas med temperaturer över 230 ºC (446 ºF) – vilket innebär att de endast bör användas med 

medelhög till låg värme. Maxtemperaturen som glasslocket tål i ugn är 18O ºC (356 ºF).
• Dra inte din Flavorstone Diamond-panna fram och tillbaka på glaskeramikhällen, oavsett om de är varma eller kalla. Det kan repa ytan på hällen eller efterlämna märken.
• FlavorStone® Diamond Edition-pannor som har avtagbara handtag kan endast användas i ugnen när handtaget har tagits loss. Pannorna som har fastnitade handtag 

i rostfritt stål är ugnssäkra.
• Det avtagbara handtaget är mycket lätt att använda:

1. För att sätta fast det på pannan ser du först och främst till att spaken är helt i upplåst läge, vilket innebär att spaken är i en 90-gradig vinkel mot handtaget (se Fig. 1).
2. Placera handtaget där du vill ha det på pannans kant, och låst fast det genom att vrida spaken moturs tills den klickar fast i låst läge (se Fig. 2a och 2b).  

Handtaget låses inte fast om det inte är korrekt positionerat på pannan.
3. För extra säkerhet är det en process i två steg att ta bort handtaget. Först rör du spaken medurs tills den klickar på plats i det upplåsta läget (se Fig. 3a).  

Sedan trycker du på de två grå knapparna på sidorna samtidigt, för att låsa upp handtaget helt (se Fig. 3b).

• Använd inte det avtagbara handtaget på några andra pannor utom de som är avsedda, det vill säga: FlavorStone® Diamond Edition Deluxe Deep Pan, sautépannan 
och grillpannan med kant.

• Även om handtagen (både de avtagbara och de fastnitade) på alla FlavorStone® Diamond Edition-pannor är svala att ta i ska du se till att värmekällan är väl lämpad 
för storleken på pannans botten. Det är särskilt viktigt om du använder en gasspis, så att inte lågan brinner längs handtaget och kokkärlets sida. Gaslågans diameter 
bör aldrig vara större än diametern för pannans botten.

• Värm inte en tom FlavorStone® Diamond Edition-panna för mycket. Övervaka hela tiden matlagningen.
• Använd endast köksredskap av silikon, trä eller plats – aldrig vassa redskap eller redskap av metall. Skär inte mat i pannan. Tillverkaren rekommenderar att du använder 

köksredskap av silikon för att förlänga livet på dina FlavorStone® Diamond Edition-kokkärl, eftersom vissa plast- eller träköksredskap kan ha mycket vassa kanter som 
kan skada non-stickbeläggningen (släpplättbeläggningen).

• Låt pannorna svalna innan du diskar dem. Använd inte slipande eller starka kemikalier för att rengöra kokkärlen.
• Kokkärlen behöver inte diskas varje gång de används. Tack vare non-stickbeläggningen kan de här kärlen rengörs utan diskmedel, genom att du bara torkar av ytan 

med en pappershandduk och varmt vatten.
• Se till att fett eller matrester som har blivit kvar i pannan tas bort när du diskar. Om kokkärl med non-stickbeläggning inte rengörs ordentligt kan mat fastna nästa 

gång de används.
• Använd inte matlagningssprayer på FlavorStone® Diamond Edition-kokkärl.
• Med tiden kan viss mat lämna vissa fläckar. Sådana spår påverkar inte pannans funktion eller non-stickbeläggningens egenskaper. För att ta bort missfärgningar kan 

du diska pannan i varmt vatten med milt diskmedel, medan du gnuggar varsamt med en tvättsvamp som inte repar. Envisare fläckar kan tas bort genom att du värmer 
upp lika delar vit ättika och vatten i pannan. Observera att missfärgningen intensifieras om kokkärlet används på högre temperaturer än vad som rekommenderas.

• Precis som med alla kokkärl av aluminium ska du undvika att tappa pannorna, eftersom de kan bli skeva om de tappas.
• Pannan håller längre om du förvarar den varsamt och undviker att stöta till eller repa den inre non-stickbeläggningen under förvaringen. För bästa resultat bör du 

använda FlavorStone® Diamond Edition skyddande inlägg av filt mellan varje panna, så att non-stickbeläggningen skyddas från skador under förvaringen.
• Om små eller ytliga repor uppstår på non-stickbeläggningen kan pannan fortfarande användas utan att matlagningen påverkas. Men om djupa repor uppstår och 

aluminiumbottnen blir synlig ska du sluta använda kokkärlet, eftersom matlagningen kommer att påverkas mycket. 

Ytterligare instruktioner och tips för fritöskorgen
• Fritöskorgen är endast utformad för att användas med FlavorStone® Diamond Edition Deluxe Deep Pan-pannor. Den är inte lämplig för grytor, sautépannor eller grillpannor.
• Se till att du inte fyller på för mycket olja i pannan när du använder fritöskorgen. Som mest kan Deluxe Deep Pan vara en tredjedel full med olja när den används med fritöskorgen.
• För att det ska gå snabbare och vara säkrare att fritera och ångkoka med fritöskorgen bör du alltid använda ett FlavorStone® Diamond Edition-glaslock som passar till 

den typ av Deluxe Deep Pan som du har, och dess storlek.
• Kroken på fritöskorgen ska endast användas för att låta överflödig olja eller annan vätska rinna av från fritöskorgen.
• När du hänger fritöskorgen så att den får rinna av på din Deluxe Deep Pan ska du alltid använda silikonskyddet till pannan som följer med fritöskorgen. Det är för att 

skydda beläggningen på pannans kant, så att den inte repas av fortsatt användning av fritöskorgen.
• Flytta inte på fritöskorgen under fritering, för att undvika att skada non-stickbeläggningen.
• Följ de här anvisningarna för att montera fritöskorgen:

1. Krama handtaget till korgen för att trycka samman hållarna.
2. Medan du fortfarande håller handtaget hoptryckt positionerar du det så att hållarna passar genom stödkanten på fritöskorgen (se Fig. 5a).
3. När handtaget är i rätt läge släpper du greppet om hållarna så att de passar in i fästena för att hålla det på plats (se Fig. 5b).
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VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
OM DU INTE FÖLJER VARNINGARNA HÄR NEDAN KAN DET LEDA TILL PERSONSKADOR, EGENDOMSSKADOR ELLER SKADOR PÅ DITT FLAVORSTONE®-KOKKÄRL.

      Använd inte FlavorStone® Diamond Edition-kokkärl i mikrovågsugn, eftersom det kan orsaka gnistor samt skada mikrovågsugnen och ditt kokkärl.
       Använd inte FlavorStone® Diamond Edition-kokkärl i en grillugn (brödrost), utomhusgrill, inomhusgrill eller ”salamander”,
eller under värmelampor. Det kan orsaka brand samt skador på ditt kokkärl eller din egendom. 
      Använd aldrig det avtagbara handtaget på några andra pannor utom de som är avsedda, det vill säga: FlavorStone® Diamond Edition Deluxe Deep Pan,  
sautépannan och grillpannan, som har en kant som är särskilt utformad för att användas med det avtagbara handtaget. Även FlavorStone® Diamond Edition-grytor  
(med eller utan kant) och alla andra FlavorStone® Diamond Edition-pannor utan kant (med fastnitade handtag i rostfritt stål) bör aldrig användas med det avtagbara 
handtaget. Att använda det avtagbara handtaget med pannor som inte är avsedda för det kan leda till personskador och egendomsskador.
1. Övervaka kokkärl när de används för att undvika att barn skadar sig eller att det börjar brinna.
2. Övervaka alltid noggrant barn som är nära kokkärl som används, annars kan någon skadas.
3. Använd aldrig FlavorStone® Diamond Edition-pannor som har avtagbara handtag i ugnen när handtaget fortfarande sitter på. Pannorna, antingen för sig själva utan 

det avtagbara handtaget eller med fastnitade handtag i rostfritt stål, är ugnssäkra upp till 230 ºC (446 ºF). Locken är ugnssäkra upp till 180 ºC (356 ºF).
4. Glaslocket bör inte användas samtidigt som det avtagbara handtaget, eftersom det inte passar korrekt på pannan när handtaget sitter på, vilket gör att överflödig 

ånga kan läcka ut och potentiellt orsaka skador. Se alltid till att ta bort det avtagbara handtaget om du använder locket.
5. Var försiktig när du använder glaslocket. Precis som alla glasvaror för matlagning kan locket gå sönder av plötsliga temperaturförändringar eller om det tappas eller 

slås emot ett hårt föremål.
a. Utsätt INTE glaslocket direkt för en spisplatta eller någon annan värmekälla.
b. Undvik plötsliga temperaturförändringar för locket. Placera INTE glaslocket under vattenkranen eller i en blöt diskho när det är varmt.
c. Låt INTE fuktigt tyg komma i kontakt med locket när det är varmt.
d. Låt locket svalna innan du diskar det.
e. Utsätt INTE glaslocket för plötslig kraft, eftersom det då kan splittras.
f. Sluta omedelbart att använda locket om det spricker, flisar sig eller blir svårt repat.
g. TA INTE bort torkade matrester från locket med vassa metallredskap, eftersom det kan skada locket.
h. Försök INTE att reparera locket om det flisar sig eller spricker.
i. Var försiktig när du hanterar glaset om locket har gått sönder, spruckit eller flisat sig.

      Även om glaslockets handtag inte absorberar mycket värme och inte blir särskilt varmt under användning kan det bli varmt under vissa omständigheter.  
 För att undvika skador ska du se till att använda en grytvante eller annat lämpligt skydd för händerna om locket använts på spisen under en lång period, eller om  
 högre temperaturer än rekommenderat använts av misstag.
6. Var alltid försiktig när du hanterar varma kokkärl, för att undvika potentiella skador. Locket och handtagen kan bli varma under lång matlagning. Använd grytlappar  
 eller grytvantar när du lyfter lock eller kokkärl.
7. Lämna aldrig ett tomt FlavorStone® Diamond Edition-kokkärl på en spisplatta som är varm eller påslagen. Det kan skada kokkärlet och spisen. Det bör alltid finnas mat  
 eller vätska i pannan när den står på en spisplatta. Pannan ska helst vara två tredjedelar full.
      När fritöskorgen används får Deluxe Deep Pan inte vara mer än en tredjedel full. Detta är särskilt viktigt eftersom locket inte kan användas när fritöskorgen  
 används, och att fylla pannan med för mycket olja kan potentiellt orsaka olyckor som kan leda till brand, personskador och egendomsskador.
8. De här kokkärlen är endast till för hemanvändning. De är inte avsedda för camping eller kommersiellt bruk.
9. Placera aldrig varma FlavorStone® Diamond Edition-kokkärl i kallt vatten. Drastiska temperaturändringar kan göra att pannorna blir permanent skeva.
10. De här kokkärlen ska ALDRIG användas med temperaturer över 230 ºC (446 ºF) – vilket innebär att de endast bör användas med medelhög till låg värme.
11. Att placera en mycket varm panna med non-stickbeläggning i kallt eller ljummet diskvatten kan få pannan att slå sig. En panna som har slagit sig har inte jämn  
 värmefördelning, och får sämre matlagningsfunktion. Låt alltid din panna svalna helt innan du sänker ner den i vatten eller diskar den.

Diska i maskin
Det avtagbara handtaget TÅL INTE att diskas i maskin. Det kan rengöras genom att helt enkelt torka av det med en fuktig trasa. Lämna inte handtaget nedsänkt i vatten. 
Resten av FlavorStone® Diamond Edition-kokkärlet kan diskas i maskin vid max 70 ºC (158 ºF). Observera att om diskmaskin ofta och länge används för att diska  
FlavorStone® Diamond Edition-pannor så kan deras non-stickbeläggning avta.
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MEGET VIGTIGT
LÆS ALLE ADVARSLER OG VEJLEDNINGER FOR SIKKER BRUG GRUNDIGT OG NØJE INDEN BRUG.

Før ibrugtagning
Dit nye FlavorStone® Diamond Edition kogegrejssæt skal rengøres grundigt, før du tager det i brug første gang. Fjern eventuelle klistermærker på pander og tilbehør 
(hvis relevant). Vask alle delene med mildt opvaskemiddel, skyl med varmt vand, og tør dem grundigt med køkkenrulle. Nu er du klar til at begynde madlavningen.

Instruktioner og tips
• FlavorStone® Diamond Edition kogegrej er velegnet til gas, el, glaskeramisk eller induktionskogeplade samt til brug i ovnen.
• Tilbered altid maden ved moderat varme. Dette kogegrej må aldrig anvendes ved temperaturer over 230ºC/446ºF, hvilket betyder, at det kun må anvendes ved 

medium til lav varme. Den maksimale ovntemperatur for glaslågene er 18OºC/356ºF.
• Undgå at trække din FlavorStone Diamond-pande frem og tilbage på en glaskeramisk kogeplade, uanset om den er varm eller kold. Det kan ridse overfladen på 

pladen eller efterlade mærker.
• FlavorStone® Diamond Edition pander med aftageligt håndtag må kun sættes i ovnen, efter at håndtaget er afmonteret. Pander med nittet håndtag i rustfrit stål er ovnfaste.
• Det aftagelige håndtag er meget brugervenligt:

1. Sørg først for, at grebet er helt åbent, dvs. at det står i en vinkel på 90º til håndtaget (se Fig.1).
2. Placer håndtaget i den ønskede position på pandens udragende kant, og lås det ved at dreje grebet mod uret, indtil det klikker fast i låseposition  

(se Fig. 2a og 2b). Håndtaget kan kun låses, når det er korrekt placeret på panden.
3. Som en yderligere sikkerhedsforanstaltning afmonteres håndtaget med en totrinsproces. Bevæg først grebet med uret, indtil det klikker på plads i ulåst position 

(se Fig. 3a). Tryk derefter samtidig på de to grå knapper på siden for at frigøre håndtaget helt (se Fig. 3b).

• Det aftagelige håndtag må ikke bruges til andre pander end FlavorStone® Diamond Edition Deluxe Deep, Sauté- og Grillpande med udragende kant.
• Selvom håndtagene (aftagelige og nittede) på alle FlavorStone® Diamond Edition pander er ‘cool-touch’, skal du sørge for at vælge en varmekilde, som er egnet til 

størrelsen af pandens bund. Det er især vigtigt ved brug af gasblus, så flammen ikke brænder langs kogegrejets håndtag og sider. Gasflammens diameter må aldrig 
være større end diameteren på pandens bund.

• En tom FlavorStone® Diamond Edition pande må ikke overophedes; tilberedningsprocessen skal altid overvåges.
• Brug kun redskaber af silikone, træ eller plast, aldrig skarpe genstande eller metalgenstande. Undgå at skære madvarer direkte i panden. Redskaber af silikone er 

mest velegnede og anbefales af producenten for at forlænge levetiden af dit FlavorStone® Diamond Edition kogegrej, da visse redskaber af plast og træ kan have 
meget skarpe eller hårde kanter, som kan beskadige slip-let-belægningen.

• Lad panderne køle af inden opvask. Brug ikke slibende eller kraftige kemiske produkter til rengøring af panderne.
• Det er ikke nødvendigt at vaske kogegrejet hver gang, det har været i brug. På grund af slip-let-overfladen kan det rengøres uden opvaskemiddel, blot ved at aftørre 

overfladen med køkkenrulle og varmt vand.
• Kontrollér at alle fedtaflejringer eller madrester på panden er fjernet, når den vaskes af. Ved utilstrækkelig rengøring af slip-let-kogegrejet kan maden brænde på 

næste gang, panden bruges.
• Brug ikke olie i spraydåse sammen med FlavorStone® Diamond Edition kogegrej.
• Med tiden kan visse fødevarer efterlade mærker på overfladen. Disse mærker påvirker ikke pandens funktion eller slip-let-egenskaber. Misfarvninger fjernes ved at 

vaske panden i varmt vand med mildt opvaskemiddel og gnide forsigtigt med en ikke-ridsende skrubbesvamp. Mere modstandsdygtige pletter kan fjernes ved at 
opvarme lige dele farveløs eddike og vand i panden. Bemærk, at misfarvningen forstærkes, hvis kogegrejet anvendes ved højere temperaturer end de anbefalede.

• Undgå som med alt kogegrej af aluminium at tabe panderne, da dette vil få panden til at slå sig.
• For at forlænge pandens liv skal den opbevares omhyggeligt. Undgå at ramme eller ridse den indvendige slip-let-belægning under opbevaringen. De bedste resultater 

opnås ved at anvende FlavorStone® Diamond Edition filtindsatser mellem hver pande for at beskytte slip-let-belægningen mod skader under opbevaringen.
• Hvis der skulle opstå små/overfladiske ridsemærker på slip-let-belægningen, kan panden stadig anvendes, uden at det går ud over stegeegenskaberne. I tilfælde af 

meget dybe ridser, hvor aluminiumsbunden kommer til syne, må kogegrejet ikke anvendes, da stegeegenskaberne i så fald vil blive meget forringede. 

Yderligere instruktioner og tips til tilberedningskurv
• Tilberedningskurven er udelukkende beregnet til brug sammen med FlavorStone® Diamond Edition pander. Den er ikke egnet til kasserollen, sauté- eller grillpanderne.
• Sørg for ikke at overfylde panden med olie, når tilberedningskurven anvendes. Deluxe Deep Pan må højst fyldes 1/3 op med olie, når den anvendes sammen med 

tilberedningskurven.
• Brug altid et FlavorStone® Diamond Edition glaslåg, som matcher din Deluxe Deep Pans type og størrelse, for at få hurtigere og sikrere stegning og dampning med 

tilberedningskurven.
• Krogen på tilberedningskurven må kun anvendes til at dræne overskydende olie eller anden væske fra tilberedningskurven.
• Brug altid pandebeskyttelsen af silikone, som leveres sammen med tilberedningskurven, når du hænger kurven til afdrypning på din Deluxe Deep Pan. Det beskytter 

belægningen på pandens kant mod ridser fra gentagen brug af tilberedningskurven.
• Tilberedningskurven må ikke flyttes under stegningen for at undgå at ridse slip-let-belægningen.
• Sådan samles tilberedningskurven:

1. Klem på kurvens håndtag for at presse holderne sammen.
2. Mens håndtaget presses sammen placeres det, så holderne passer igennem tilberedningskurvens støttewire (se Fig. 5a).
3. Når holderne er i korrekt position, løsnes grebet, så de passer igennem hullerne, som sikrer, at håndtaget sidder på plads (se Fig. 5b).
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ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSFORANSTALTNINGER
AT UNDLADE AT FØLGE ADVARSLERNE, DER STÅR HERUNDER, KAN RESULTERE I PERSONSKADE, SKADE PÅ EJENDOM ELLER SKADE PÅ DIT FLAVORSTONE® 
KOGEGREJ.

        FlavorStone® Diamond Edition kogegrej må ikke anvendes i mikroovnen, da der kan opstå elektriske gnister eller brand og skade på mikroovnen og kogegrejet.
         FlavorStone® Diamond Edition kogegrej må ikke bruges i toaster, gasgrill, almindelig grill eller ‘salamander’-opvarmer eller under varmelamper.
Derved kan der opstå brand og skader på kogegrejet og din ejendom. 
        Det aftagelige håndtag må aldrig bruges til andre pander end FlavorStone® Diamond Edition Deluxe Deep, Sauté- og Grillpande, som har den udragen-
de kant, der er specielt udformet til brug sammen med det aftagelige håndtag. Heller ikke FlavorStone® Diamond Edition kasseroller (med eller uden udragende kant) 
eller alle andre FlavorStone® Diamond Edition pander uden udragende kant (med nittet håndtag i rustfrit stål) må nogensinde bruges med det aftagelige håndtag. Brug 
af det aftagelige håndtag sammen med pander, som ikke er beregnet til det, kan forårsage personskade og skader på ejendom.
1. Kogegrej bør overvåges under brugen for at forhindre potentielle skader på børn eller risiko for brand.
2. Hold altid nøje opsyn med børn, der er i nærheden af kogegrej, der er i brug, da der ellers kan opstå skader.
3. FlavorStone® Diamond Edition pander med aftageligt håndtag må aldrig sættes i ovnen, mens det aftagelige håndtag stadig sidder på. Panderne alene  

(uden aftageligt håndtag) eller med nittet håndtag i rustfrit stål er ovnfaste op til 230ºC /F446º. Lågene er ovnfaste op til 180ºC/356ºF.
4. Glaslåget må ikke bruges samtidig med det aftagelige håndtag, fordi det ikke sidder ordentligt på panden, når det aftagelige håndtag er monteret. Dette vil give 

udslip af overskydende damp, som kan forårsage skader. Sørg altid for at afmontere det aftagelige håndtag, hvis låget skal anvendes.
5. Vær forsigtig ved brug af glaslåget. Som med alle redskaber af glas til madlavning kan låget revne på grund af pludselige temperaturskift, eller hvis det bliver tabt 

eller bankes mod en hård genstand.
a. Glaslåget må IKKE udsættes for direkte flammer eller andre varmekilder.
b. Undgå at udsætte låget for pludselige temperaturskift. Når glaslåget er varmt, må det IKKE skylles med rindende vand eller lægges i vand.
c. Det varme låg må IKKE komme i kontakt med fugtigt tekstil.
d. Lad låget køle af inden opvask.
e. Udsæt IKKE låget for pludselige stød, da det i så fald kan splintres.
f. Stop omgående med at bruge låget, hvis det revner, bliver skåret eller meget ridset.
g. Indtørrede madrester må IKKE fjernes fra låget med skarpe redskaber eller metalgenstande, da dette kan beskadige låget.
h. Forsøg IKKE at reparere låget, hvis det får skår eller revner.
i. Vær forsigtig med at håndtere knust glas, hvis låget går i stykker, revner eller får skår.

         Selvom glaslågets knop ikke absorberer varme godt og ikke bliver meget varm under brugen, kan den blive varm under særlige omstændigheder. Brug  
en ovnhandske (eller anden egnet beskyttelse til hænderne) for at undgå skader, hvis låget har været brugt på komfuret i længere tid, eller hvis der utilsigtet er anvendt 
højere temperaturer end anbefalet. 
6. Vær altid forsigtig ved håndtering af kogegrej for at undgå skader. Låget og håndtagene kan blive varme under længere tids brug. Brug ovnhandsker eller grydelapper,    
 når du løfter låget eller kogegrejet.
7. Lad aldrig FlavorStone® Diamond Edition kogegrej stå tom på en varm plade. Det kan beskadige kogegrejet eller kogesektionen. Der skal altid være madvarer  
   eller væske i panden, når den står på en plade. Panden bør ideelt være 2/3 fuld.
         Ved brug af friturekurven må Deluxe Deep Pan ikke være mere end 1/3 fuld. Det er især vigtigt, fordi låget ikke kan anvendes sammen med friturekurven.  
Hvis panden overfyldes med olie, kan det forårsage uheld, der kan medføre brand eller forårsage skader på personer eller ejendom.
8. Dette kogegrej er kun til brug i hjemmet. Det er ikke beregnet til camping eller kommerciel brug.
9. Varmt FlavorStone® Diamond Edition kogegrej må aldrig nedsænkes i koldt vand. Store temperaturændringer kan betyde, at panden slår sig permanent.
10. Dette kogegrej må ALDRIG anvendes ved temperaturer over 230ºC/446ºF, hvilket betyder, at det kun må anvendes ved medium til lav varme.
11. Hvis en meget varm pande med slip-let-belægning nedsænkes i koldt eller lunkent vand, kan panden blive skæv. En skæv pande får ujævn varmefordeling, og koge 
 egenskaberne nedsættes. Lad altid panden køle helt af, før den nedsænkes i vand eller vaskes.

Brug af opvaskemaskine
Det aftagelige håndtag tåler ikke opvaskemaskine. Det rengøres ved aftørring med en fugtig klud. Lad ikke håndtaget ligge i vand. 
Det øvrige FlavorStone® Diamond Edition kogegrej tåler opvaskemaskine ved en maksimumtemperatur på 70ºC/158ºF. Bemærk, at hyppig eller længerevarende brug af 
opvaskemaskine til rengøring af FlavorStone® Diamond Edition pander kan få slip-let-belægningens farve til at falme.

! ADVARSEL

! ADVARSEL

! ADVARSEL

! ADVARSEL

! ADVARSEL

© 2017 Thane IP Limited.               FlavorStone™ Diamond CareGuide DK R2 180426

“Thane”, “FlavorStone”, Flavorstone Diamond Edition” og relaterede logoer og variationer er varemærker eller registrerede varemærker i Canada og/eller andre lande,  
tilhørende Thane IP Limited og/eller dets tilknyttede virksomheder.



SVÆRT VIKTIG
LES ALLE ADVARSLER OG VEILEDNINGER FOR SIKKER BRUK NØYE, FØR FLAVOR STONE TAS I BRUK.

Før du starter
Ditt nye FlavorStone® Diamond Edition grytesett må rengjøres nøye før du bruker det første gang. Fjern eventuelle etiketter/klistremerker på grytene. Vask hver gryte 
med et skånsomt vaskemiddel, skyll med varmt vann og tørk av med tørkepapir. Nå er du klar til å starte matlagingen.

Instruksjoner og tips
• FlavorStone® Diamond Edition grytesettet passer til gass, elektrisk, keramisk og induksjonstopper, samt bruk i ovnen.
• Bruk alltid middels varme når du lager mat. Disse grytene må ikke brukes i temperaturer over 230 ºC, noe som betyr at de kun må brukes på middels til lav varme. 

Maksimumstemperaturen for glasslokket er 18O ºC.
• Dra ikke din Flavorstone Diamond-panne frem og tilbake på keramisk platetopp, uansett om de er varme eller kalde. Det kan ripe overflaten og lage merker.
• FlavorStone® Diamond Edition stekepanner som har avtakbart håndtak kan brukes i ovnen etter at håndtaket er fjernet. Stekepannene med håndtak i rustfritt stål kan 

brukes i ovn.
• Det avtakbare håndtaket er svært enkelt å bruke:

1. Når du skal feste det til pannen, må du sørge for at spaken står 90º grader i forhold til håndtaket (se Fig.1).
2. Plasser håndtaket i ønsket posisjon på pannen og lås det på plass ved å vri spaken mot klokken til den klikker på plass i låst posisjon (se Fig. 2a og 2b).  

Håndtaket vil bare låses på plass hvis det er plassert riktig på pannen.
3. For ekstra sikkerhet må håndtaket fjernes i to trinn. Først flytter du spaken med klokken til det klikker på plass i ulåst posisjon (se Fig. 3a).  

Deretter holder du inne de to grå knappene samtidig for å løsne håndtaket helt (se Fig. 3b).

• Ikke bruk det avtakbare håndtaket til andre panner enn FlavorStone® Diamond Edition Deluxe Deep-, Sauté- og Grill-panner med hellekant.
• Selv om håndtakene (avtakbare og ikke støpt) på alle FlavorStone® Diamond Edition stekepanner er ildfaste, må du velge en varmekilde som passer til størrelsen på 

bunnen av pannen. Dette er spesielt viktig når du bruker gasskomfyr, slik at flammen ikke slår opp langs håndtaket og sidene av pannen. Diameteren på glassflammen 
må aldri være større enn diameteren på bunnen av pannen.

• Ikke overopphet en tom FlavorStone® Diamond Edition panne. Overvåk kokeprosessen hele tiden.
• Bruk kun redskap av silikon, tre eller plast i pannen. Aldri skarpe objekter eller metallobjekter, og skjær aldri mat direkte i pannen. Silikonredskaper fortrekkes og 

anbefales av produsenten for å forlenge levetiden til FlavorStone® Diamond Edition grytene ettersom enkelte plast- og treredskaper kan ha svært skarpe eller harde 
kanter som kan skade slipp-belegget.

• La grytene avkjøles før du vasker dem. Ikke bruk skuremidler eller kjemikalier til rengjøring.
• Disse grytene trenger ikke vaskes etter hver bruk. På grunn av slipp-belegget kan de vaskes uten vaskemidler ved å kun gni over underlaget med tørkepapir og varmt vann.
• Kontroller at det ikke ligger rester av fett eller mat igjen i pannen etter vask. Feil vask av gryter med slipp-belegg kan føre til at maten henger seg fast neste gang du 

bruker dem.
• Ikke bruk matlagingsspray med FlavorStone® Diamond Edition grytene.
• Over tid kan enkelte matvarer sette flekker. Disse vil ikke gå på bekostning av grytens funksjoner eller slipp-beleggegenskaper. Du kan fjerne misfarging ved å vaske 

pannen i varmt vann med et skånsomt rengjøringsmiddel samtidig som du skrubber forsiktig med en svamp uten skuring. Flekker som sitter godt fast kan fjernes 
ved å varme opp en lik mengde vann og hvit eddik i pannen. Vær oppmerksom på at misfargingen økes hvis grytene brukes på temperaturer som er høyere enn 
anbefalt.

• Som med alle gryter i aluminium, må du passe på så du ikke mister grytene, ettersom det kan føre til at de blir skadet.
• For å forlenge grytens liv må du oppbevare den med omtanke og unngå å banke eller skrape opp slipp-belegget under lagring. For best resultat kan du bruke FlavorStone® 

Diamond Edition filtinnlegget mellom hver gryte for å beskytte slipp-belegget fra å bli skadet under lagring.
• Hvis du får små/overfladiske riper på slipp-belegget, kan du fortsatt bruke pannen uten bekymringer. Hvis du får dype riper og aluminiumen blir synlig, må du slutte å 

bruke pannen ettersom ytelsen blir kraftig redusert. 

Flere instruksjoner og tips til kokeinnsatsen
• Kokeinnsatsen er kun laget for å brukes med FlavorStone® Diamond Edition Deluxe Deep-panner. Den passer ikke til kasserollen, sautépannen eller grillpannen.
• Ikke overfyll med olje når du bruker kokeinnsatsen. Den maksimale mengden olje som kan være i Deluxe Deep-pannen når den brukes med kokeinnsatsen, er 1/3 full.
• For raskere og tryggere steking og damping med kokeinnsatsen, må du alltid bruke et FlavorStone® Diamond Edition glasslokk som passer typen og størrelsen til 

Deluxe Deep-pannen.
• Kroken på kokeinnsatsen skal kun brukes til å sile ut overskytende olje eller andre væsker fra kokeinnsatsen.
• Når du henger kokeinnsatsen på Deluxe Deep-pannen, må du alltid bruke pannebeskytteren i silikon som følger med kokeinnsatsen. Dette er for å beskytte belegget 

på pannen fra å bli skrapet opp av gjentatt bruk av kokeinnsatsen.
• Ikke flytt på kokeinnsatsen under bruk. Dette for å unngå å skade slipp-belegget.
• Følg disse instruksjonene for å montere kokeinnsatsen:

1. Trykk på siden for å klemme håndtaket sammen.
2. Mens du holder håndtaket sammen, plasserer du det slik at det passer gjennom støttetråden på kokeinnsatsen (se Fig. 5a).
3. Når det er i posisjon, slipper du opp håndtaket slik at det passer i sporene som er laget for å holde håndtaket på plass (se Fig. 5b).

MATLAGINGSVEILEDNING OG VEILEDNING FOR VEDLIKEHOLD
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ADVARSLER OG FORSIKTIGHETSREGLER
HVIS DU IKKE FØLGER ADVARSLENE NEDENFOR, KAN DET FØRE TIL PERSONSKADER, MATERIELLE SKADER ELLER SKADER PÅ FLAVORSTONE® GRYTENE.

         Ikke bruk FlavorStone® Diamond Edition grytene i mikrobølgeovn, ettersom dette kan føre til gnister eller brann og skade mikrobølgeovnen og grytene.
          Ikke bruk FlavorStone® Diamond Edition gryter i toastjern, grill, grillovn,
salamandergrill eller under varmelamper. Dette kan også føre til brann, skader på grytene eller materielle skader. 
         Ikke bruk det avtakbare håndtaket til andre panner enn FlavorStone® Diamond Edition Deluxe Deep-, Sauté- og Grill-panner som har hellekanten 
som er laget for å brukes med det avtakbare håndtaket. Selv FlavorStone® Diamond Edition kasseroller (med eller uten hellekant) og andre FlavorStone® Diamond Edition 
panner uten hellekant (med håndtak i rustfritt stål) skal aldri brukes med det avtakbare håndtaket. Bruk av det avtakbare håndtaket med panner som ikke er laget for 
det, kan føre til skader på personer og materielle skader.
1. Overvåk grytene under bruk for å unngå potensiell skade på barn eller risikoen for brann.
2. Ha alltid tilsyn med barn som befinner seg i nærheten av grytene under bruk.
3. Bruk aldri FlavorStone® Diamond Edition pannene som leveres med avtakbart håndtak i ovnen med håndtaket påmontert. Pannene (uten det avtakbare håndtaket) 

eller med håndtak i rustfritt stål kan brukes i ovnstemperaturer opptil 230 ºC. Lokkene kan brukes i temperaturer opptil 180 ºC.
4. Glasslokket bør ikke brukes samtidig som det avtakbare håndtaket, ettersom det ikke vil passe ordentlig når det avtakbare håndtaket er montert. Det vil føre til at 

damp kan komme ut av pannen, noe som kan føre til skader. Fjern alltid det avtakbare håndtaket før du bruker lokket.
5. Vær forsiktig når du bruker glasslokket. Som med alt glass som brukes til matlaging, kan lokket sprekke grunnet plutselige temperaturendringer eller støt hvis det 

mistes eller dunkes mot harde gjenstander.
a. IKKE eksponer glasslokket for flammer eller andre varmekilder.
b. Unngå plutselige temperaturendringer for lokket. IKKE hold glasslokket under vannkranen eller i vannbad når det er varmt.
c. IKKE la våte tekstiler komme i kontakt med lokket når det er varmt.
d. La lokket avkjøles før du vasker det.
e. IKKE bruk makt på glasslokket. Det kan føre til at det knuser.
f. Slutt å bruke lokket umiddelbart hvis det sprekker eller blir svært oppskrapet.
g. IKKE fjern inntørket mat fra lokket med skarpe redskaper eller metallredskaper. Dette kan skade lokket.
h. IKKE forsøk å reparere lokket hvis et er sprukket.
i. Vær forsiktig når du håndterer knust glass hvis lokket er sprukket eller ødelagt.

             Selv om knottene på glasslokket ikke tiltrekker seg mye varme og ikke blir så veldig varme under bruk, kan de bli varme under visse forhold. For å unngå 
skade må du bruke en grytevott (eller annen passende beskyttelse for hendene) hvis lokket har blitt brukt på komfyren i lang tid, eller hvis det har blitt brukt høyere 
temperaturer enn anbefalt ved en feiltagelse.
6. Vær forsiktig når du håndterer varme gryter for å unngå potensielle skader. Lokket og håndtakene kan bli varme under langvarig koking. Bruk grytevotter eller   
 lignende når du løfter lokket eller gryten.
7. Forlat aldri en tom FlavorStone® Diamond Edition gryte på en kokeplate som er varm eller slått på. Dette kan skade gryten eller komfyren. Det må alltid være mat  
   eller væske i gryten når den er plassert på en kokeplate. Ideelt sett bør gryten være 2/3 full.
          Når du bruker kokeinnsatsen må ikke Deluxe Deep-pannen være mer enn 1/3 full. Dette er spesielt viktig ettersom lokket ikke kan brukes når koke-innsatsen er i 
bruk, og overfylling av pannen med olje kan potensielt føre til ulykker som kan føre til brann, personskader og materielle skader.
8. Disse grytene er kun for husholdningsbruk. De er ikke laget for camping eller kommersielt bruk.
9. Legg aldri FlavorStone® Diamond Edition gryter i kaldt vann. Drastiske temperaturendringer kan føre til at grytene slår seg.
10. Disse grytene må ikke brukes i temperaturer over 230 ºC, noe som betyr at de kun må brukes på middels til lav varme.
11. Hvis du legger en svært varm panne ned i kaldt eller lunket vann, kan føre til at pannen slår seg. En slik panne har ikke jevn varmefordeling, og ytelsen vil bli   
    redusert. La alltid pannene avkjøles før du senker dem i vann eller vasker dem.

Bruk av oppvaskmaskin
Det avtakbare håndtaket kan IKKE vaskes i oppvaskmaskin, og det kan rengjøres ved hjelp av en fuktig klut. Ikke la det ligge i vann. 
Resten av FlavorStone® Diamond Edition grytene kan vaskes i oppvaskmaskin på maks. 70 ºC. Vær oppmerksom på at hyppig og langvarig bruk av oppvaskmaskin til å 
rengjøre FlavorStone® Diamond Edition panner kan føre til at fargen på slipp-belegget lysner.
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ERITTÄIN TÄRKEÄÄ
LUE VAROITUKSET JA TURVALLISEN KÄYTÖN OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALOITAT TUOTTEEN KÄYTÖN.

Ennen käyttöä
Uusi FlavorStone® Diamond Edition -settisi on puhdistettava perusteellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa. Poista etiketit/tarrat sekä pannusta että lisävarusteista  
(mikäli mahdollista). Pese kaikki osat miedolla pesuaineella ja huuhtele lämpimällä vedellä. Kuivaa lopuksi huolellisesti paperipyyhkeellä. Nyt voit aloittaa ruoanvalmistuksen!

Käyttöohjeet ja vinkit
FlavorStone® Diamond Edition -pannu soveltuu käytettäväksi uunissa ja kaikilla liesillä, niin kaasu- sähkö-, keraamisella kuin induktioliedellä. 
• Valmista ruokaa aina matalassa lämpötilassa. Tätä pannua ei saa koskaan käyttää yli 230º C/446º F lämpötilassa. Tämä tarkoittaa, että sitä tulisi käyttää vain  

hellan ala- ja keskilämmöillä. Uunissa käytettäessä lasikansi kestää maksimissaan 180º C/356º F lämpötilan.
• Älä vedä Flavorstone Diamond -pannua edestakaisin keraamisen keittotason päällä. Se voi naarmuttaa lieden pintaa ja jättää jälkiä.
• FlavorStone® Diamond Edition -pannua voidaan käyttää uunissa, mutta irrotettavaa kahvaa ei saa laittaa uuniin. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut  

pannunkahvat ovat aina uuninkestäviä.
• Irrotettava kahva on helppokäyttöinen: 

1. Kiinnittääksesi kahvan pannuun, varmista ensin, että vipu on auki-asennossa eli 90º:n kulmassa kahvaan nähden (Kuva 1). 
2. Asettele kahva haluamaasi asentoon pannun reunaan ja lukitse se kääntämällä vipua vastapäivään, kunnes se napsahtaa lukitusasentoon (Kuvat 2a ja 2b). Kahva ei lukitu 
ellei sitä ole asetettu pannuun asianmukaisesti. 
3. Turvallisen käytön varmistamiseksi, kahvan irrottaminen on kaksivaiheinen prosessi. Käännä ensin vipua myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen ja avaa lukituksen 
(Kuva 3a). Tämän jälkeen paina samanaikaisesti kahta harmaata painiketta kahvan molemmin puolin ja lukitus aukeaa kokonaan (Kuva 3b).

• Älä käytä irrotettavaa kahvaa kuin FlavorStone® Diamond Edition Deluxe- Deep-, Sauté- ja Grill-pannuissa.
• Vaikka kaikki FlavourStone® Diamond Edition -kahvat (irrotettavat ja kiinteät) ovat ”cool-touch”-materiaalia, varmista, että valitset aina liedeltä keittolevyn, joka vastaa 

pannun pohjan kokoa. Tämä on erityisen tärkeää, kun käytät pannua kaasuliedellä, jotta liekki ei pääse polttamaan pannun kahvaa tai pannun sivuja. Kaasuliekin  
halkaisija ei saa olla suurempi kuin pannun pohjan halkaisija.

• Älä ylikuumenna tyhjää FlavorStone® Diamond Edition -pannua; valvo ruoanvalmistusta koko prosessin ajan.
• Käytä vain silikonisia, puisia tai muovisia keittiövälineitä, älä koskaan käytä teräviä tai metallisia. Älä myöskään leikkaa ruokaa suoraan pannulla. Valmistaja suosittelee 

silikonivälineiden käyttöä, joilla voit pidentää myös FlavorStone® Diamond Edition -pannusi käyttöikää. Joissain muovi- ja puuvälineissä saattaa olla hyvin teräviä tai kovia 
reunoja, jotka voivat myös vahingoittaa tarttumatonta pintaa.

• Anna pannun viiletä ennen pesua. Älä käytä hankaavia aineita tai voimakkaita kemikaaleja sisältäviä pesuaineita pannun puhdistukseen.
• Tätä pannua ei tarvitse pestä jokaisen käyttökerran jälkeen. Sen tarttumattoman pinnan ansiosta, pelkkä pyyhkiminen paperipyyhkeellä ja huuhtelu kuumalla vedellä 

usein riittää.
• Varmista, että kaikki rasva ja ruoantähteet on poistettu hyvin pesussa. Huonosti puhdistettu tarttumaton pinta saattaa aiheuttaa ruoan tarttumista pannuun  

seuraavan kerran sitä käytettäessä.
• Älä käytä aerosoleja sisältäviä ruokasuihkeita FlavorStone® Diamond Edition -pannun kanssa.
• Ajan myötä elintarvikkeet saattavat jättää pintaan jälkiä. Nämä jäljet eivät heikennä pannun toimintaa tai pinnan tarttumattomia ominaisuuksia. Puhdistaaksesi pannun 

värimuutoksia, pese se kuumalla vedellä ja miedolla pesuaineella. Voit hangata sitä hellästi naarmuttamattomalla sienellä. Sitkeämpiä tahroja voidaan puhdistaa 
lämmittämällä sama määrä kirkasta etikkaa ja vettä pannussa. Huomioithan, että värimuutoksia tulee helpommin, jos pannua käytetään suositeltua korkeammassa 
lämpötilassa.

• Vältä pannun pudottamista, sillä kuten kaikki alumiiniset ruoanlaittovälineet, ne saattavat vääntyä pudotuksesta.
• Pannun käyttöikää voit pidentää säilyttämällä sitä varoen, niin ettei mikään pääse naarmuttamaan tai vahingoittamaan pannun tarttumatonta pintaa säilytyksessä.  

Parhaimman tuloksen saat käyttämällä FlavorStone®-Diamond Edition omaa pehmeää säilytyssuojaa jokaisen pannun välissä, jolloin tarttumaton pinta ei pääse 
vahingoittumaan säilytyksessä.

• Jos pieniä ja ei-syviä naarmuja tulee tarttumattomaan pintaan, sitä voidaan edelleen käyttää ilman pelkoa vaikutuksista ruoanvalmistustehoon.  
Jos niin syviä naarmuja esiintyy, että alumiinipohja tulee näkyviin, lopeta pannun käyttö, sillä nämä vaikuttavat voimakkaasti ruoanvalmistustehoon. 

Lisäohjeet ja vinkit friteerauskorin käyttöön
• Friteerauskori on suunniteltu käytettäväksi vain yhdessä FlavorStone® Diamond Edition Deluxe Deep -pannujen kanssa. Kori ei sovellu yhteen Casserole-, Sauté- tai Grill-pannujen kanssa.
• Älä laita liikaa öljyä pannulle, kun käytät friteerauskoria. Maksimimäärä öljyä on 1/3 pannusta. Tämä on erityisen tärkeää, koska kantta ei voi käyttää friteerauskorin kanssa.
• Friteerauskorin alempaa koukkua saa käyttää ainoastaan öljyn tai muun nesteen valuttamiseen pois korista.
• Kun käytät friteerauskoria, käytä aina sen mukana tullutta silikonista suojaa. Sillä suojaat pannun reunaa naarmuuntumasta friteerauskorin toistuvassa käytössä.
• Asenna friteerauskori seuraavia ohjeita noudattaen: 

1. Purista korin kahvaa tiivistäen kahvan osat yhteen kuva 4. 
2. Samalla kun edelleen puristat kahvaa, aseta se koriin niin, että sen kannattimet sopivat friteerauskorin metallilangan läpi, joka on samalla puolella kuin 
roikkuvat koukut (Kuva 5a). 
3. Kun kannattimet ovat paikoillaan irrota otteesi kahvasta niin, että kannattimet sopivat kahvan kiinnittämiseen tarkoitettuihin kiinnitysaukkoihin (Kuva 5b).

RUOANVALMISTUS- JA HOITO-OHJEET
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VAROITUKSET
MIKÄLI ET NOUDATA VAROITUKSIA, SAATTAA SE JOHTAA HENIKLÖVAHINKOIHIN, OMAISUUSVAHINKOIHIN TAI FLAVORSTONE™ -KEITTIIÖVÄLINEEN VAURIOITUMISEEN.

                       Älä käytä FlavorStone® Diamond Edition -keittiövälineitä mikroaaltouunissa, koska tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon, ja vahingoittaa mikroaaltouuniasi                  
                         sekä keittiövälinettäsi. Älä käytä FlavorStone® Diamond Edition -keittiövälineitä leivänpaahtimella, BBQ-grillissä, grillissä, ”salamander”-ruoanlämmittimellä tai 
lämpölamppujen alla. Nämä voivat aiheuttaa tulipalon, vaurioittaa keittiövälinettäsi tai omaisuuttasi.
                      Älä koskaan käytä irrotettavaa kahvaa muissa kuin FlavorStone® Diamond Edition Deluxe Deep-, Sauté- tai Grill-pannuissa, joissa on erityinen reuna irrotettavaa 
kahvaa varten. Irrotettavaa kahvaa ei saa käyttää edes FlavorStone® Diamond Edition Casserole -pannujen kanssa (reunalla tai ilman) tai muiden FlavorStone® Diamond Edition 
-pannujen kanssa,  joissa ei ole reunaa (kiinteät  kahvat ruostumattomasta teräksestä). Irrotettavan kahvan käyttäminen pannulla, johon se ei ole tarkoitettu, voi johtaa henkilö- tai 
omaisuusvahinkoihin. 
 1. Valvo pannua aina koko ruoanlaiton ajan, välttääksesi mahdolliset lapsille aiheutuvat vahingot ja tulipalon.  
2. Ole aina erityisen varovainen, jos lapsia on lähettyvillä, ettei vahinkoja pääse syntymään, kun valmistat ruokaa pannulla.   
3. Älä koskaan käytä FlavorStone® Diamond Edition -pannuja uunissa irrotettavan kahvan kanssa. Kahva tulee irrottaa aina ennen uunissa käyttöä. Pannuja sellaisenaan 
     (ilman irrotettavaa kahvaa) tai kiinteällä ruostumatonta terästä olevalla kahvalla voidaan käyttää turvallisesti uunissa 230º C/446º F lämpötilaan asti. Lasikansi  
      kestää maksimissaan 180º C/356º F astetta.  
4. Lasikantta ei tule käyttää samaan aikaan irrotettavan kahvan kanssa. Kansi ei asetu kunnolla paikoilleen irrotettavan kahvan kanssa. Tällöin kannen alta vapautuva 
     kuuma höyry saattaa aiheuttaa vahinkoja. Muista aina poistaa irrotettava kahva ennen lasikannen käyttöä. 
5. Ole aina varovainen, kun käytät  lasista kantta. Koska kuten kaikki muutkin lasiset keittiövälineet, se saattaa rikkoutua yllättävistä lämpötilamuutoksista,  putoamisesta  
     tai jos kolautat sen jotain kovaa esinettä vasten.
     a. ÄLÄ koskaan aseta lasikantta suoraan keittolevylle tai muulle lämmönlähteelle. 
     b. Vältä lasikannen kanssa äkillisiä lämpötilan muutoksia. ÄLÄ koskaan laita kantta hanan alle tai pesualtaaseen, kun se on vielä kuuma.
     c. ÄLÄ salli kostean kankaan olla kosketuksissa kuuman kannen kanssa.
     d. Anna kannen jäähtyä ennen pesua.
     e. ÄLÄ käytä lasikannen kanssa liiallista voimaa, sillä se voi rikkoutua.
     f. Lopeta kannen käyttö välittömästi, mikäli siinä esiintyy halkeamia, murtumia tai pahoja naarmuja. 
     g. ÄLÄ koskaan irrota kuivunutta ruokaa kannesta terävällä tai metallisella välineellä, koska kansi saattaa vaurioitua.
     h. ÄLÄ yritä itse korjata kantta, jos siinä on halkeamia tai murtumia.
     i. Jos kansi on rikki, ole erityisen varovainen käsitellessäsi rikkoutunutta lasia.
                     Vaikka lasikannen nupit eivät kuumene käytössä kovin helposti, ne saattavat kuitenkin kuumentua joissain olosuhteissa. Välttääksesi vahinkoja, varmista, 
että käytät patahanskoja (tai muita suojia käsillesi), jos kantta on pidetty liedellä pitkän aikaa tai jos se on vahingossa ollut suositeltua kuumemmassa lämpötilassa.
6. Ole aina varovainen, kun käsittelet kuumia keittiövälineitä mahdollisten vammojen välttämiseksi. Kansi ja kahvat saattavat kuumentua pitkäkestoisen ruoanlaiton  
aikana. Käytä patalappuja tai patahanskoja, kun nostat kantta tai pannua.
7. Älä koskaan jätä tyhjää FlavorStone® Diamond Edition -pannua kuumalle tai päälle kytketylle keittolevylle. Tämä voi vahingoittaa pannua tai liettä. Pannulla tulisi aina 
olla jotain, nestettä tai ruokaa, kun se on kuuman keittolevyn päällä.  Ideaalitilanteessa 2/3 pannusta on täytetty ruoalla tai nesteellä.
                     Kun käytät pannulla friteerauskoria öljy ei saa täyttää enempää kuin kolmasosan (1/3) pannusta. Tämä on erityisen tärkeää koska kantta ei voi käyttää yh-
dessä friteerauskorin kanssa. Öljyllä ylitäytetty pannu voi aiheuttaa onnettomuuden ja sen seurauksena tulipalon, henkilövahingon tai omaisuusvahingon.
8. Tämä keittiöväline on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu retkeilyyn tai kaupalliseen tarkoitukseen. 
9. Älä koskaan laita kuumaa  FlavorStone® Diamond Edition -pannua kylmään veteen. Suuret lämpötilaerot voivat aiheuttaa pannun pysyvän vääntymiseen.
10. Älä KOSKAAN käytä tätä keittiövälinettä yli 230º C/446º F lämpötilassa, mikä tarkoittaa, että käyttö tapahtuu aina keski- ja alalämmöllä.
11. Erittäin kuuman, tarttumattoman pinnan omaavan pannun laittaminen viileään tai haalean pesuveteen saattaa aiheuttaa pannun vääntymisen.  
Vääntynyt pannu ei kykene tarjoamaan tasaista lämpöä ja kypsentämiskyky heikkenee. Anna aina pannusi jäähtyä kunnolla ennen pesua tai sen upottamista veteen.

Astianpesukoneessa pesu turvallisesti
Irrotettavaa kahvaa EI saa pestä astianpesukoneessa. Sen puhdistukseen riittää yksinkertainen pyyhkiminen kostealla liinalla. Älä jätä sitä veteen likoamaan. Muut Flavour 
Stone® Diamond Edition -pannun osat ovat astianpesukoneen kestäviä, mutta huomaa, että korkeintaan 70º C/158º F lämpötilassa. Huomaa, että astianpesukoneessa pesu 
saattaa säännöllisessä ja pitkäaikaisessa käytössä johtaa FlavorStone®Diamond Edition -pannun tarttumattoman pinnan värin haalentumiseen.
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