
Kooksetinstructies 
(voor kleine en grote pannen)

Bedankt voor uw aankoop van SOTO’s hard geanodiseerde aluminium kookset. Lees 
voor uw veiligheid, en voor een lange levensduur van dit product, voor gebruik deze 
instructies door.

Waarschuwingen

  1. Gebruik een zachte spons en afwasmiddel om het oppervlak van de 
      kookset goed schoon te maken.
  2. Was en droog de kookset een dag voor het opbergen zodat deze goed 
      kan drogen.
  3. Gebruik voor het reinigen van de kookset nooit een staalborstel of ruwe 
      materialen om krassen van het oppervlak te voorkomen.
  4. Vul de kookset nooit tot de rand met water of ander voedsel. Wees 
      voorzichtig en stel het vuur af om overkoken te voorkomen.
  5. Wees voorzichtig met de handgrepen omdat deze heet kunnen worden 
      door het vuur. Doet u dit niet, dan kunt u zich branden.
  6. Het vuur van de gasbrander kan de handgrepen van de pannen 
      branden. De kunststof deksel kan smelten als deze direct in contact komt 
      met het vuur. 
  7. Bewaar nooit voedsel gedurende lange tijd in de kookset.
  8. Plaats geen lege kookset op het vuur omdat dit schade aan de kookset 
      kan veroorzaken.
  9. Voorkom het hard stoten van de kookset.
10. Plaats geen sterke zure of alkalische materialen in de kookset.
11. Gebruik deze kookset nooit op een kerosinefornuis, kookplaat of een 
      vuur van brandhout.
12. Deze kookset is niet ontworpen voor gebruik in een magnetron of oven 
       binnenshuis.
13. Houd dit product uit de buurt van kinderen.

Specificaties
1. Kleine pan
Afmetingen:
OD 120 mm x diepte 60 mm / ca. 4,7 in x 2,4 in
Capaciteit: 500 ml / ca. 16,9 oz
Gewicht: 120 g / 4,8 oz
Materiaal: hard geanodiseerd aluminium
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2. Grote pan
Afmetingen:
OD 130 mm x diepte 100 mm / ca. 5,1 in x 3,9 in
Capaciteit: 1000 ml / ca. 33,8 oz
Gewicht: 120 g / 4,8 oz
Materiaal: hard geanodiseerd aluminium

NL


