
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návod k použití a péči o nádobí Eaziglide Neverstick2 

 

Vítejte v rodině Eaziglide. V této příručce naleznete všechny potřebné instrukce k tomu, 

abyste mohli své nádobí využívat na maximum.  

Tuto příručku si pečlivě uschovejte, pokud byste ji v budoucnu potřebovali.  

Před použitím nezapomeňte odstranit všechny části obalu, etikety a samolepky  

z nádobí. Nádobí umyjte v teplé vodě s kapkou čisticího prostředku a dobře jej vysušte.  

 

V případě otázek se na nás můžete obrátit zde: info@atranet.cz 

 

 

 

 

POKYNY K POUŽITÍ 

● Nádobí Eaziglide je vhodné pro všechny typy vařičů, včetně indukce. Hodí se 

také do každé běžné trouby do 260°C. Výjimkou jsou pouze mikrovlnné trouby.  

● Nádobí vždy umístěte přesně na užívanou varnou plochu vašeho vařiče.  

U plynového vařiče dbejte na to, aby se plameny nikdy nedostaly na strany 

nádobí.  

● Indukce - Vždy se ujistěte, že je celá základna z nerezové oceli umístěna přesně 

na varné ploše označené na vašem indukčním vařiči. Tím, že nádobí umístíte 

správně, docílíte rovnoměrného rozložení tepla. Pokud byste nádobí umístili 

chybně, může se stát, že jej indukční varná deska nerozpozná a nedojde  

k zahájení vaření - ohřevu nádobí.  

● Gril - Jestliže chcete nádobí Eaziglide používat na grilu, dbejte na to, aby 

plameny ohně byly vždy ve vzdálenosti nejméně 6 cm od okraje nádobí. 

 

 

 

 



 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

● Úchyty nádobí mohou být při vaření horké. V momentě, kdy s nádobím 

manipulujete z varné desky (trouby) nebo na ni, vždy se nejdříve ujistěte, že jejich 

teplota není příliš vysoká. V případě nutnosti používejte ochranné kuchyňské 

rukavice. 

● Nádobí vždy pokládejte nebo zvedejte z varné desky. Nikdy jej po desce 

neposunujte. Pokud tak učiníte, může dojít k poškození spodní strany nádobí, 

stejně tak i varné desky.  

● Vždy používejte střední nebo mírný ohřev na vašem vařiči. Pokud recept 

vyžaduje střední nebo vyšší ohřev, učiňte tak pouze v začátku vaření. Jakmile je 

nádobí dostatečně zahřáté a už jsou v něm i potraviny, ohřev by měl být vždy 

snížen. Nikdy nepoužívejte maximální ohřev vašeho vařiče.  

● Pokud je nádobí horké, nikdy jej neponořujte do studené vody, stejně tak nikdy 

nepokládejte na horký vařič ledové suroviny. 

● Nádobí Eaziglide je nejefektivnější při středně vysokých teplotách. 

Nedoporučujeme používat "boost" funkci na vaší indukci, případně ji použít pouze 

na rychlé rozehřátí nádobí a to pouze po krátkou dobu. Předejdete přepalování 

surovin a případnému přehřátí nepřilnavého povrchu nad bezpečnou teplotu.  

 

 

 

POKYNY K PÉČI 

● Nikdy nepoužívejte kovové nebo ostré kuchyňské náčiní, protože tím 

můžete trvale poškodit nepřilnavý povrch Neverstick2. Doporučujeme 

používat silikonové, dřevěné nebo plastové kuchyňské náčiní, čímž prodloužíte 

životnost nepřilnavého povrchu Neverstick2.  

● Před mytím nádobí se vždy ujistěte, že je nádobí chladné. V žádném případě 

nádobí nikdy neponořujte do studené vody, nebo do něho nelijte studenou vodu, 

pokud je zahřáté.  

● Na žádný z povrchů nádobí Eaziglide nikdy nepoužívejte agresivní chemické 

nebo abrazivní čisticí prostředky. Stejně tak nepoužívejte drátěnky nebo jiné 

čistící materiály, které by mohly povrch nádobí poškrábat.  

● Nádobí Eaziglide je vhodné pro mytí v myčce na nádobí. Při mytí v myčce vždy 

postupujte podle doporučení výrobce a doporučení u mycího prostředku. 

Doporučujeme však toto nádobí mýt ručně ve vlažné vodě s kapkou mycího 

prostředku s pomocí jemné houbičky. Výrazně tak prodloužíte životnost 

nepřilnavého povrchu Neverstick2. 

● Matnost povrchu a bílé usazeniny mohou být odstraněny opatrným čištěním 

daného místa pomocí nylonové houbičky, kterou namočíte do teplé vody  

s kapkou jemného čisticího prostředku. 

● Jestliže budete smažit na sucho, před vložením potravin, předehřejte pánev  

na mírný ohřev po dobu 2 minut. Nikdy nenechte pánev, aby se přehřála.  

 



INFORMACE K DOŽIVOTNÍ ZÁRUCE 

● Doživotní záruka Eaziglide se vztahuje na výrobní vady nebo vady materiálu

nádobí, které je používáno v normálních domácích podmínkách a s ohledem

na pokyny pro správné užívání a údržbu nádobí. Záruka se nevztahuje na běžné

opotřebení, komerční využití nebo nesprávné používání nádobí.

● Pečlivě si uschovejte doklady o koupi, abyste je případně při reklamaci mohli

předložit.

● V nepravděpodobném případě selhání funkcí nádobí bude nádobí opraveno nebo

vyměněno za stejný kus, nebo kus stejné funkce a hodnoty, v případě, že

reklamovaný kus nebude již k dostání.

Doživotní záruka se nevztahuje na: 

● Poškození nepřilnavého povrchu způsobené přehřátím nebo poškrábáním.

● Poškození způsobené špatným používáním, zneužitím k jiným účelům,

nehodami, komerčním využitím nebo vlivem nedostatečné péče o nádobí.

● Škody způsobené v nesouladu s návodem k použití.

● Poškození způsobené posouváním nádobí po varné ploše místo jeho zdvihnutí.

● Běžné opotřebení, které může způsobit změnu barvy.

Co znamená 7x silnější?

Jsme velice hrdí na náš nepřilnavý povrch, který jsme vypracovali pro naši Eaziglide 
řadu - co ale znamená 7x silnější? Naši zkušení vědci, kteří vyrobili náš zesílený 
nepřilnavý povrch, zkoumali odolnost našich pánví pomocí škrábání povrchu 
drsným materiálem, aby zjistili, jak dlouho trvá, než se nepřilnavý povrch sedře. 
(Prosíme, nikdy tohle nezkoušejte doma, protože dřív nebo později byste povrch 
nadobro zničili.) Zjistili, že náš speciální nepřilnavý povrch vydrží 7x déle než 
povrch jiných nepřilnavých pánví, které nevyužívají náš speciální odolnější systém. 
Takovou inovaci je třeba odlišit, proto ji nazýváme Neverstick!

Informace na tomto dokumentu jsou relevantní době jeho tisku.

Ustanovení a podmínky

Imperial internetional Ltd stále pracuje na vývoji produktů, vyhrazujeme si právo na 
změnu specifikací výrobků, jejich ilustraci a popis, a to kdykoliv.

Výrobek a jeho balení byl navržen a vytvořen Imperial internetional Ltd, jež je 
jediným vlastníkem práv intelektuálního majetku, autorských práv a ochranných 
známek, které se vztahují na výrobek i jeho balení.

Právní kroky budou zahájeny proti komukoliv, kdo bude jakýmkoliv způsobem 
kopírovat všechny nebo určité části výrobku nebo jeho balení bez písemného 
souhlasu Imperial internetional Ltd.



VÝHRADNÍ DOVOZCE PRO ČESKOU REPUBLIKU 

Traminal s.r.o. 

Kaprova 42/14 

110 00 Praha 1 

IČ: 24260321 

Tel.: 800 350 350 

Email: info@atranet.cz 

www.atranet.cz 

!!! VAROVÁNÍ !!!
Při použití na indukčních vařičích NEPOUŽÍVEJTE funkce

super rychlého ohřevu “Boost” nebo “Power” apod.!
Nádobí EaziGlide / Neverstick je konstruováno s ohledem na maximální lehkost, pohodlnost a 
úsporu energie, což jsou všechno velmi přínosné a žádané vlastnosti. Nejefektivněji funguje 

při nižších a středních teplotách (což šetří klientovy účty za energie). Používání "Boost" 
funkce je však díky vysoké tepelné vodivosti tohoto nádobí zcela zbytečné a kromě rizika 

deformace nádobí je podle zkušenosti také nejčastějším zdrojem připalování potravin a jídel u 
všech typů a značek indukčního nádobí, protože nejen nádobí, ale také potraviny a pokrmy je 

vhodné zahřívat rovnoměrně.

Pokud tedy nádobí používáte mimo indukci, nehrozí žádné riziko. A na indukci pouze omezte 
využití funkce Boost. Odměnou budou nižší náklady na energie, skvěle připravené jídlo a 

skutečná lehkost při vaření s nádobím EaziGlide / Neverstick.

Nerespektování tohoto upozornění může vést k tvarovým změnám nádobí (nerovnost dna), které

NEBUDOU UZNÁNY JAKO ZÁRUČNÍ REKLAMACE.
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