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mi a zománcért élünk...

Nagyon köszönjük, hogy Ön egy originál RIESS termék megvásárlása mellett 
döntött!

Ön egy ökológiai termelésbőől származó osztrák minőőségi email (zománc) 
terméket tart a kezében, amit gondos, nagyrészt kézimunkával készítettünk el.

Konyhai edényeket 1922 óta készítünk magas minőőségűű zománccal, a 
termelést saját vízierőőműű energiával műűködtetjük.

Riess Kelomat GmbH, A-3341 Ybbsitz, Maisberg 47 
Tel. +43 7443 86 315 29, E-Mail: anfragen@riess.at 
www.riess.at

RIESS prémium zománc edények használati útmutatója

mailto:anfragen@riess.at
mailto:anfragen@riess.at
http://www.riess.at
http://www.riess.at


Zománc: kíváncsi az előőnyökre?

A prémium zománc fém és üveg, ami egy kemencében egymástól 
elválaszthatatlanul kerül ráégetésre. Ez a természetes anyagokból álló anyag 
sok pozitív tulajdonsággal bír:

• egészséges és aroma semleges - megőőrzi a hozzávalók természetes ízét
...........................................................................................................................
• optimális az energiatakarékos főzéshez - a vas kiváló hőővezetése miatt
...........................................................................................................................
• alkalmas indukciós és minden más főzőlapra - a vasmagnak 

köszönhetőően
...........................................................................................................................
• könynen tisztítható és ellenáll a baktériumoknak - a sima pórusmentes 

felület miatt
...........................................................................................................................
• rendkívül vágás és karcmentes - a kemény felület miatt
...........................................................................................................................
• 450 Celsius fokig hőálló
...........................................................................................................................
• nikkel allergia mentes
...........................................................................................................................
• sok színben és formában kapható
...........................................................................................................................
• extra hosszú élettartam - megfelelőő karbantartással, ápolással
...........................................................................................................................
• saját vízenergiával készül Ausztriában
...........................................................................................................................
• újrahasznosítható a természetes anyganak köszönhetően
...........................................................................................................................
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A zománcozás tipikus mozzanatai

Minden prémium RIESS zománcozott termék mögött 40 munkafolyamat rejlik. 
Minden darab kézzel van készítve, és így lesz egy ORIGINAL.

Ezek a tipikus ismertetőői a kézi zománcozásnak:

• kisebb színeltérések és szabálytalanságok
• a fogantyús modelleknél szellőőzőőlyuk, ahol a levegőő elillan az égetés során
• varratok a belsőő oldalon. Az alap zománc az égés során kissé kiszivárog, és 

egy vékony vonalon látható.
• megfogási pontok. Itt vannak a termékek megfogatva és felfüggesztve az 

égetéshez. Ezeken a pontokon rozsda is előőfordulhat, ami egy nedves ruhával 
könnyen eltávolítható. (lásd, képek lejjebb)
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Fontos információk a hosszú barátsághoz

Az elsőő használat előőtt:

Távolítson el minden fóliát és ragasztót a termékrőől. Ragasztó maradékokat kis 
olajjal könnyedén el tud távolítani.

Töltse meg az edényt kb. 2/3 részig vízzel és adjon hosszá 3-4 evőőkanál ecetet. 
Főőzze ezt kb 10-15 percig. Ezután alaposan öblítse el az edényt. Törölje 
szárazra. Olvassa el a kézikönyvet!
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Mindennapi használat

Figyeljen rá, hogy a terméket ne hevítse túl. A maximális üzemi hőőmérséklet 220 
Celsius fok. Az edény alja deformálódhat erőősebb hőőmérsékleten! Ezért üres 
állapotban soha ne hevítse fel! Lassan, fokozatosan melegítse fel, soha ne a 
maximum hőőforrást hasznája indulásnak, vagy a  BOOST funkciót indukción!
Részletesebb útmutatót a „Fözni és sütni zománcos edényben“ részen talál a 
következőő oldalon!

Soha ne tegye a felforrósított edényt hideg vízbe. A hőősokk hatására az üveg 
bevonat megrepedhet!

Zománcos fogantyúk és fedőők a tűűzhelyen hamar felforrósodhatnak! Használjon 
védőőeszközt ezek megfogására, ne tegye a forró edényt az asztalra! Használjon 
hőőálló alátétet! Vigyázat! Égés veszély alakulhat ki a forró edénytőől!

Kerülje a peremek erőős ütését konyhai kisegítőő eszközökkel és egyéb 
tárgyakkal, mert megsértheti a bevonatot!

Gyermekeket soha ne engedjen a tűűzhely közelébe, illetve a forró edény 
közelébe!

Az edényt a tűűzhelyen soha ne csúsztassa, hanem emlje fel, mert 
megkarcolhatja a tűűzhelyet! A főőzőőfelület és az edény alja a főőzést megelőőzőően 
legyen mindig tiszta!

     gáztűűzhely     elektromos    üvegkerámia      indukció             sütőő       mosogatógép    élelm. bizt.

Megfelelőségi nyilatozat:
Tanúsítjuk, hogy a termékek kimondottan élelmiszerekkel történőő érintkezése készültek, amennyiben azokat az 
élelmiszerbiztonsági- és fogyasztóvédelmi törvények értelmében rendeltetésszerűűen használják. Tanúsítjuk továbbá, hogy a 
termékek megfelelnek az Európai Parlament és Tanács  élelmiszerekkel rendeltetésszerűűen érintkezésbe kerülőő anyagokról 
szóló 1935/2004/EK és 2023/2006 rendeleteinek,  továbbá  az osztrák szövetségi törvénytár kerámiákról szóló 259/2006-os 
rendelkezésének. Ezen tanúsítván érvényét vesztni,  ha a terméket nem rendeltetésszerűűen használják, vagy bármilyen más 
módon, ill. azon változtatásokat eszközölve használják.
Felelősségek kizárása: 
Nyomatékosan felhívjuk a figyelmét, hogy nem vállalunk semmilyen felelőősséget azon esetekben, melyeknél a keletkezett kár 
bizonyítottan az alábbiakra vezethetőő vissza:
• nem rendeltetésszerűű használat
• nem megfelelőő, szakszerűűtlen vagy hanyag kezelés
• a használalti útmutató be nem tartása
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Főőzni és sütni zománcos edényben

A zománcos edények a vasmagnak köszönhetőően nagyon gyorsan 
felmelegszenek, és kiválóan tárolják a hőőt. Vegye figyelembe az alábbiakat, hogy 
elkerülje a túlmelegedést, és a deformációt, és, hogy az aromák jobbak 
maradjanak:

• soha ne melegítse az edényt üresen
• válasszon az átmérőőhöz passzoló főőzőőfelületet, lángot...
• soha ne használja a BOOST funkciót indukciós főőzőőfelületen! kivétel min. 6 liter 

víz melegítése!
• füst keletkezésekor azonnal kapcsolja le a hőőforrást
• kapcsolja le a hőőforrást 5-10 perccel a főőzés vége előőtt, így a tárolt hőőt is 

felhasználhatja
• soha ne hagyja a főőzőőtt ételt magára! Az olaj begyulladhat, a víz elpárologhat, 

az ételek leéghetnek, az edény túlforrósodhat, a gyermekek veszélybe 
kerülhetnek!

Sütésnél figyeljen erre is:

• Az edény alját egyenletesen zsírozza vagy olajozza be, ezután emelje a 
hőőmérsékletet folyamatosan.

• Az optimális hőőmérséklet a hazsnált zsírtól vagy olajtól függőően 130-280 
Celsius fok között van. A zsiradék ezt akkor érte el, ha csíkosan elkezd 
„mozogni“

• Fektesse bele a sütnivalót a serpenyőőbe, és amint az egyik oldala megfelelőően 
megsült fordítsa át.

Figyelem!
Egy erőős barnítás az ételen káros lehet! Legfőőképp a keményítőőt tartalmazóknál, mint pl. a burgonya. Egészségi károsodást 
szenvedhet az akrilamid miatt!
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A megfelelőő karbantartás

• a zománc, a nem porózus, sima felületnek köszönhetőően könnyen tisztítható 
és gátolja a baktériumok nőővekedését

• lehetőőleg a még meleg edényt főőzés után töltse meg meleg vízzel - ne 
hideggel - és mosogatószerrel. Rövid áztatás után felpuhul a szennyezőődés és 
könnyedén tisztíthatóak lesznek.

• erőős leégés esetén kis vízzel és mosogatószerrel meleggítse fel a serpenyőőt, 
míg az odaégett étel elvákik a zománctól

• használjon RIESS zománc tisztítót, vagy súroló folyadékot és a szivacs puha 
felével mossa el vele

• kerülje a drótkefét, durva acélszivacsot, a homok tartalmú súrolószert
• helytelen tisztítás esetén a termék elveszítheti a fényességét, de az edény 

ugyanúgy használható lesz
• mosogatógépnél használja az üvegpohár programot, de mi a kézi tisztítást 

ajánljuk
• törölje mindig szárazra a terméket. Vízkövet ecetes vízzel tudja eltávolítani. 

Amennyiben egymásra helyezi a termékeket, tegyen közéjük papírtörlőőt.
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Jótállási jegy RIESS zománc edényekhez

termék megnevezése RIESS zománc serpenyőő

gyártó neve és címe Riess Kelomat GmbH 
A-3341 Ybbsitz, Maisberg 
47 AUSTRIA

importáló és forgalmazó neve 
és címe: 

Metector Kft. 9400 
Sopron, Baross út 24/A
www.vasserpenyo.hu

vásárlás időőpontja

jótállás időőtartama                   2 év

-------------------------------
    forgalmazó aláírása                       p.h.
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Tájékoztató a fogyasztót megillető jótállási jogokról

A jótállás általános időőtartama 2 (kettőő) év. A jótállási határidőő a termék 
fogyasztó részére történőő átadása napjával kezdőődik.
Nem tartozik jótállási kötelezettség körébe az a hiba, aminek oka a termék 
fogyasztó részére való átadását követőően lépett fel, így például, ha a hibát az 
alábbiak okozták:

• szakszerűűtlen használat 
• rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak 

figyelmen kívül hagyása
• helytelen tárolás, vagy kezelés;
• rongálás,
• elemi kár, természeti csapás
• rozsda keletkezés esetén

Amennyiben a hiba jótállási kötelezettség körébe tartozik, úgy a fogyasztó

- elsőősorban – választása szerint – kicserélést követelhet, kivéve, ha az 
általa választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a 
forgalmazónak a másik lehetséges jótállási igény teljesítésével 
összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

-    ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó 
a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének 
megfelelőő határidőőn belül, a fogyasztónak okozott jelentőős 
kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása 
szerint – megfelelőő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerzőődéstőől. 
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Amennyiben a fogyasztó a vásárlástól számított három munkanapon belül 
érvényesít csereigényt a termék meghibásodása miatt, úgy a forgalmazó ezt 
nem utasíthatja el aránytalan többletköltségre hivatkozva, hanem köteles a 
terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerűű 
használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által 
elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelőő határidőőn belül, a 
fogyasztónak okozott jelentőős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. 
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A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést 
legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Nem számít bele a jótállási időőbe a kijavítási időőnek az a része, amely alatt a 
fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűűen használni. A jótállási időő a 
terméknek vagy jelentőősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt 
(kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként 
jelentkezőő hiba tekintetében újból kezdőődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerzőődésszerűű állapot 
megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, 
munka- és továbbítási költségeket – a forgalmazót terhelik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, 
illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

A jótállási igény a jótállási jeggyel és számlával vagy blokkal érvényesíthetőő. 
Jótállási jegy hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni 
fogyasztói szerzőődés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó 
bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti. 

A forgalmazó a minőőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztói szerzőődés 
keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésérőől szóló 
49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 3. §-a szerint 
köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőőkönyvet felvenni és annak 
másolatát a fogyasztó részére átadni. A forgalmazó, illetve a szerviz a termék 
javításra való átvételekor a GKM rendelet 5. §-a szerinti elismervény átadására 
köteles.
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