INSTRUÇÕES DE USO
O revestimento antiaderente NEW RESIST de sua frigideira, além da
praticidade, permite um preparo mais saudável dos alimentos. Uma
pitada de manteiga ou óleo pode ser usada a seu critério para dar um
sabor a seu gosto.
ANTES DO PRIMEIRO USO
Remova todas as etiquetas. Lave sua frigideira com detergente em
água morna. Seque. Utilize um pano macio ou papel toalha para
passar um pouco de óleo no revestimento antiaderente NEW RESIST
no interior da frigideira. Leve ao fogo baixo durante dois minutos.
Deixe esfriar. Lave e seque novamente.
CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO
Utilize somente utensílios de madeira ou plástico. Evite cortar
alimentos diretamente na frigideira. Após fritar, não deixe sua
frigideira vazia no fogo. Evite que a chama incida sobre a lateral da
frigideira. Deixe sua frigideira esfriar antes de lavar.
Recomendamos sempre utilizar fogo brando. Fogo alto é
desnecessário e pode danificar o produto. Alterações de cor do
revestimento podem acontecer com o tempo.
Não utilizar no forno convencional ou no microondas.
LIMPEZA
Limpar é extremamente fácil: simplesmente lave em água e
detergente, com uma esponja, pano ou escova não abrasiva. Nunca
utilize esponjas de aço ou saponáceos. As frigideiras PANEX podem
ser levadas à lava-louças, porém recomendamos refazer o
procedimento de untar com óleo após 10 ciclos de lavagem.
NEW RESIST
Diferente no visual e no desempenho - mais resistente, mantendo a
antiaderência. Tecnologia francesa.
ANTES DEL PRIMER USO
Lave el producto interna y externamente, usando una esponja blanda,
jábon neutro o detergente líquido. Séquelo bien con un paño seco y
unte todas las partes internas con aceite o grasa. Lleve a fuego bajo
durante dos minutos; deje enfriar, lave y enjuague nuevamente.
INSTRUCCIONES DE USO
Nunca caliente demasiado su producto vacio. Use su producto
siempre en fuego bajo o mediano para conservar el antiadherente.
Para revolver o sacar el alimento, use sólo utensilios de plástico o
madera, que no cortan y no rayan la superficie de sus productos. No
usar en el horno o horno microondas.
LIMPIEZA
Nunca use productos abrasivos tales como polidores o esponjas de
acero en el lavado de su producto.
NEW RESIST
Distinto visualmente y calitativamente. Mas resistente, con la misma
antiaderencia. Tecnologia francesa.

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME
Wash it with water, soap and a soft sponge. Dry it well, grease the
internal side with oil and heat it in low flame for 2 minutes. Let it cool
down, wash and dry it again.
INSTRUCTIONS
Never heat your product a lot without food or water. Always use your
product in medium or low flame to keep the coating. Use nylon or
wood utensils.Never use cutting utensils. Never use in ovens or
microwave ovens.
CLEANNESS
Never use abrasives like scouring powders, steel wool etc. Your pan
can be washed in dishwashers.
NEW RESIST
Different in the appearance and performance - more resistant, keeping
release properties. French tecnology.
THERMO-SPOT™ INDICADOR DE TEMPERATURA
Cozimento sempre perfeito com Thermo-spot™
Chega de grelhados mal cozidos ou batatas não crocantes, porque
você estava cozinhando em uma frigideira que não foi pré-aquecida
devidamente.
O Thermo-spot™ indica exatamente quando sua frigideira atingiu a
temperatura ideal de cozimento.
THERMO-SPOT™ INDICADOR DE CALOR
Con Thermo-Spot™ usted obtendrá una cocción perfecta todo el
tiempo.
No más carnes quemadas ó papas sin doras por cocinar en un sartén
que no estaba precalentado adecuadamente. Thermo-Spot™ indica
con exactitud cuando el sartén haya alcanzado la temperatura perfecta
para cocinar.
THERMO-SPOT™ HEAT INDICATOR
Perfect cooking every time with Thermo-Spot™.
No more inadequately browned meats or potates that aren’t crisp
enough because you were cooking in a frying pan that wasn’t properly
preheated. Thermo-Spot™ indicates exactly when your pan has
reached the perfect cooking temperature.

Aguarde! Quando o Thermo-spot™ ficar totalmente vermelho, sua
frigideira está na temperatura ideal. Você pode começar a cozinhar.
Cuando el indicador Thermo-Spot™ desaparece y se vuelve en un rojo
uniforme, su sartén estará perfectamente precalentado en la
temperatura perfecta para cocinar.
When the Thermo-Spot™ pattem disappears, your frying pan is
perfectly preheated. You may start cooking.
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