
Instruksjoner for grytesett (små og store gryter)
Takk for at du kjøpte SOTOs hardt eloksert aluminium grytesett. For din egen 
sikkerhet og for å forlenge bruken av dette grytesettet, vennligst les disse 
instruksjonene før bruk.

Forholdsregler
  1. Bruk en myk svamp og oppvaskmiddel til grundig rengjøring av alle 
      overflater av grytesettet.
  2. Vask og tørk grytesettet en dag før lagring, slik at det er skikkelig tørt.
  3. For å unngå å skrape opp overflatene, må du aldri bruke en stålbørste 
      eller grove materialer til å rengjøre grytesettet.
  4. Fyll aldri grytesettet til kanten med vann eller andre matvarer. Vær 
      forsiktig og juster varmen for å unngå at maten koker over når du lager 
      mat.
  5. Vær forsiktig med håndtakene da de blir varme på grunn av varme fra 
      flammen. Passer du ikke på dette kan du brenne deg.
  6. Flammen fra gassbrenneren kan varme opp grytehåndtakene. 
      Plastdekslet kan smelte dersom det kommer i direkte kontakt med åpen 
      ild.  
  7. Lagre aldri mat i grytesettet i lengre tid.
  8. Sett ikke en tom gryte direkte på åpen ild, da det kan føre til at 
      grytesettet blir ødelagt.
  9. Unngå kraftige støt mot grytesettet.
10. Unngå å plassere syre eller alkaliske stoffer i grytesettet.
11. Du må aldri bruke dette grytesettet på en parafinovn, en ovnstopp eller 
      over åpen ild fra ved.
12. Dette grytesettet er ikke beregnet for bruk i mikrobølgeovn eller 
      innendørs ovner.
13. Oppbevar dette produktet utilgjengelig for barn.

Spesifikasjoner      
     1. Liten gryte
      Dimensjoner: 
      Ytre mål 120 mm x dybde 60 mm / 
      Ca. 4,7 tommer x 2,4 tommer
     Kapasitet: 500 ml / Ca. 16,9 oz
     Vekt: 78 g / Ca. 2,8 oz
     Materiale: Hardt eloksert aluminium
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2. Stor gryte
Dimensjoner: 
Ytre mål 130 mm x dybde 100 mm / 
Ca. 5,1 tommer x 3,9 tommer
Kapasitet: 1000 ml / Ca. 33,8 oz
Vekt: 120 g / Ca. 4,8 oz
Materiale: Hardt eloksert aluminium
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