
Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji.

Instrukcja obsługi

Pokrywa Venturi



2 - PL 3 - PL

Szanowni Państwo,

gratulujemy dobrego zakupu i dziękujemy Państwu za zaufanie okazane naszej 
marce. Jesteśmy przekonani, że dokonaliście Państwo dobrego wyboru.

Pokrywa Venturi jest przełomem w technologii gotowania.

Dzięki nowej pokrywie Venturi można gotować bez tłuszczu, bez utraty smaku  
i aromatów a przede wszystkim w niższych temperaturach, zachowując nie-
zmienione wartości odżywcze.

Venturi została wymyślona przez Anglika Enica Endersona Morgana, który znie-
chęcony typowym zużyciem energii w tradycyjnej kuchni, użył fizycznej zasady 
zwężki Venturiego, co okazało się innowacją pod względem OSZCZĘDNOŚCI 
energii, czasu i pieniędzy.

Prosimy, aby Państwo zapoznali się z instrukcją. Sugerujemy też zachowa- 
nie jej na przyszłość. 

Gdyby jednak pojawiły się z Państwa strony dodatkowe pytania, prosimy  
o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Z pozdrowieniami,

Philipiak Milano 

Użytkowanie

Konserwacja

Na zewnętrznej części pokrywy znajdują dwa symbole. Jeden z nich przedsta-
wia naczynie z zamkniętą pokrywą, drugi naczynie z otwartą pokrywą i wydo-
bywającą się parą.

Jest to ułatwienie dla użytkownika, mające na celu zobrazowanie wybranej me-
tody gotowania. Przekręcając pokrywę zgodnie z ruchem wskazówek zegara 
(w tym celu użyj uchwytu/ termometru), zamkniemy otwory i uzyskamy efekt 
tradycyjnej pokrywy, która pozwoli w trakcie gotowania na zastosowanie także 
takiej wersji. Aby rozpocząć gotowanie metodą Venturiego, należy przekręcić 
pokrywę w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara, aby tym samym 
otworzyć otwory.

Pokrywa jest kompatybilna z naczyniami Philipiak Milano. Dostępna w trzech 
rozmiarach: 20, 24 i 32 cm średnicy.

Dzięki pokrywie możemy w niższych temperaturach piec mięsa a ciasta i chleby 
pozostaną wyjątkowo puszyste i smaczne. Dzięki tej technologii skrócimy czas 
przygotowania wielu potraw i tak np. pizzę upieczemy już w kilka minut.

Uchwytu/ termometru nie należy myć w zmywarce. 

Przed myciem pokrywy należy odkręcić termometr i odpowiednio zdjąć górną 
część pokrywy zwanej PARASOLEM. Stalowe elementy pokrywy należy umyć  
i dokładnie osuszyć.  



Znak QC na produkcie świadczy o przeprowadzonej kontroli jakości.
Uwaga: Zastrzegamy prawa do wzornictwa produktu oraz jego interpretacje.

Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.
Zdjęcia produktu służą wyłącznie do celów demonstracyjnych.

Dystrybutor:
ICSD Philipiak Spóka Akcyjna Sp. K., ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa, Polska

Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu.
Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi na przyszłość.


