
Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití pro pánve JATA model S..
Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky Jata. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý 
návod k použití a pečlivě jej  uschovejte. Jata nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu 
s návodem.
Bezpečnostní pokyny: 
Při  rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen.Výrobky Jata jsou určeny 
pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Pánve nikdy nepoužívejte pokud nejsou v bezvadném stavu a 
jsou-li  poškozené. Používejte je jen  k účelům pro něž jsou určené.Pánve  zásadně nepoužívejte máte-li 
vlhké nebo mokré ruce. Pánve nikdy    nepokládejte prázdné na horký podklad, neponořujte je rozehřáté do 
kapalin, chraňte před teplotními extrémy. Pánve nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo 
duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby je uměli správně a bezpečně používat nebo osoby 
bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je 
takováto osoba předem nepoučila jak se správně  používají.
Návod k použití:
Pánve jsou opatřeny vnitřní nepřilnavou úpravou.
Model „S“ Keramickým materiálem Stonite.
Modelové řady SE Keramickým materiálem.
Modelová řada SAC Keramickým materiálem nanášeným systémem „Rotax“.
Model SME14 keramickým materiálem.
Všechny vnitřní nepřilnavé  materiály jsou bez PFOA a PTFE.  a garantují tak naprostou 
zdravotní nezávadnost. Pánve jsou uzpůsobeny pro všechny druhy ohřevu včetně indukce 
mimo modelu SME 14. Lze je mýt i v myčce nádobí.

                                     
                                     Myčka      Indukce     Plotna       Plyn      Keramika   Halogen

Před prvním použitím pánve zbavte všech obalů, nálepek a visaček. Pánve umyjte saponátem osušte a 
potřete vnitřní nepřilnavou vrstvu olejem nebo v pánvi nechte rozpustit stužený tuk. Takto jsou pánve 
připraveny k použití. Pánev nikdy nezahřívejte prázdnou!!  Pro manipulaci s potravinami  používejte 
plastových nebo dřevěných pomůcek. Nikdy v pánvi potraviny nekrájejte nebo potraviny  nenapichujte 
ostrými bodci, hrozí poškození vnitřní nepřilnavé vrstvy a nebude uznána záruka. Nikdy pánev nenahřívejte 
prázdné! Mohlo by dojít k jejich nevratné deformaci a záruka nebude uznána!
Údržba a čištění. Nikdy nepoužívejte k čištění pánví chemická rozpouštědla, která by mohla pánve  nevratně 
poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měli  na pánve stejný vliv. Tělo  můžete omýt horkou 
vodou se saponátem poté opláchnout a následně vysušit. 

Pokud pánve přestanete používat postarejte se o jejich ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci 
a zdravé životní prostředí.

2 roky standardní evropské záruky.
Záruka, tak jak je definována Občanským zákoníkem se vztahuje výhradně na závady, 
které vzniknou průkazně v době platné záruční doby stanovenou firmou Jata a to vadou 
materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklou závadu je oprávněn odstranit pouze 
autorizovaný servis nebo importér firma Elberry s.r.o.
Tyto záruky lze uplatnit pouze při dodržování pokynů pro provoz výrobků Jata uvedených 
v návodu k příslušnému výrobku a pokud výrobek nebyl provozován v rozporu s návodem.
Záruka bude vyloučena zejména pokud je výrobek používán k jinému než výrobcem 
určenému účelu, k profesionálním nebo komerčním účelům, je-li poškozen extremními 
provozními podmínkami, nepozorností, mechanicky poškozen a to i během přepravy, 
neoprávněným zásahem do výrobku, opotřebením vzniklým nestandardním používáním a 
nedodržováním pravidelné údržby nebo poškozen překročením doby limitního zatížení 
výrobku. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení části výrobku provozem (těsnění, 
filtry, náhradní sáčky, baterie, potahy, obaly, žárovky apod.) 
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