
kamień do pizzy
KA330K

zasady użycia kamienia do pizzy ka330k
1. Kamień do pizzy jak i piec/piekarnik, powinny 

mieć temperaturę pokojową, tylko wtedy można 
umieścić kamień do pizzy w piekarniku.

2. Umieść kamień do pizzy w piecu/piekarniku, 
następnie nagrzej piec do odpowiedniej tem- 
peratury.  

uWaGa! kamień do pizzy poWinien być 
zaWsze oGrzeWany i schładzany stopnioWo.  
W przeciWnym razie może pęknąć W Wyniku 
szoku termiczneGo.

3. Czekając na nagrzanie się pieca/piekarnika, 
przygotuj swoją ulubioną pizzę.

4. Gdy piec/piekarnik będzie nagrzany do od- 
powiedniej temperatury, użyj łopaty do pizzy ob- 
sypanej mąką kukurydzianą, aby bezproblemowo 
i bezpiecznie zsunąć pizzę na gorący kamień  
w urządzeniu.

5. Jeżeli masz problem z przywieraniem pizzy do 
kamienia, obsyp kamień mąką kukurydzianą 
przed położeniem na nim pizzy lub użyj siatki do 
pizzy przez pierwszą połowę procesu pieczenia.

6. Pozostaw kamień do pizzy w piecu/piekarniku 
aż do całkowitego ostygnięcia do temperatury 
pokojowej.

konserWacja kamienia do pizzy
1. Po ostudzeniu kamienia oraz urządzenia, przetrzyj 

kamień do pizzy używając szczotki drucianej, 
aby go wyczyścić.

2. Ze względu na dużą porowatość kamienia nie 
wolno nigdy moczyć lub czyścić go chemikaliami. 

3.  Jeżeli ser lub inna żywność przywrze do kamienia, 
pozostaw włączony piec/piekarnik w wysokiej 
temperaturze, aż niechciane resztki się spalą  
i będzie można je zmieść.

4. Powstające na kamieniu plamy lub ślady, które 
nie schodzą, są normalnym zjawiskiem i nie 
powinno się ich szorować ani czyścić.



Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.  
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
art-dom sp. z o.o., ul. zakładowa 90/92, 92-402 łódź. numer krajowego rejestru sądowego 0000354059.

dane techniczne
Średnica 380mm
Grubość 11mm
Rodzaj materiału Kordieryt
Odporność do 800°C

ekoLoGiczna utyLizacja
Możesz pomóc chronić środowisko! Dalsze przekazanie zużytego sprzętu do punktów zajmujących się 
ponownym użyciem lub odzyskiem, przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska 
naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego 
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

 
Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających  
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


