SV
Instruktioner för kök (för små och stora kastruller)
Tack för att du köpt SOTOs kök i hårdanodiserad aluminium. För din säkerhet och för
att förlänga kökets livslängd, läs dessa instruktioner innan användningen.

Försiktighetsåtgärder
1. Använd en mjuk svamp och diskmedel för att noggrant rengöra kökets
ytor.
2. Diska och torka köket en dag innan du lägger bort det för förvaring, så
att det hinner torka ordentligt.
3. För att undvika att repa ytan, använd aldrig en stålborste eller grova
material för att rengöra köket.
4. Fyll aldrig på köket ända upp till kanten med vatten eller andra
livsmedel. Var försiktig och justera lågan för att undvika överkokning när
du lagar mat.
5. Var försiktig med handtagen då de blir varma på grund av värmen från
lågan. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det leda till
brännskador.
6. Lågan från gasbrännaren kan bränna kastrullernas handtag. Hartshöljet
kan smälta om det kommer i direkt kontakt med lågan.
7. Förvara aldrig livsmedel i köket under en längre tid.
8. Placera inte köket direkt på lågan när det är tomt. Det kan leda till skador
på köket.
9. Utsätt inte köket för kraftiga stötar.
10. Placera inte starkt sura eller basiska ämnen i köket.
11. Använd aldrig detta kök med en fotogenspis, på en spis eller på en
vedeldad eld.
12. Detta kök är inte konstruerat för att användas med en mikrovågsugn
eller en ugn inomhus.
13. Förvara denna produkt utom räckhåll för barn.
Speciﬁkationer
1. Liten kastrull

2. Stor kastrull

Mått:
YD 120 mm x djup 60 mm / ungefär 4,7 tum x 2,4 tum
Kapacitet: 500 ml / ungefär 16,9 oz
Vikt: 78 g / 2,8 oz
Material: hårdanodiserat aluminium

Mått:
YD 130 mm x djup 100 mm / ungefär 5,1 tum x 3,9 tum
Kapacitet: 1000 ml / ungefär 33,8 oz
Vikt: 120 g / 4,8 oz
Material: hårdanodiserat aluminium
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