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Gebruiksaanwijzing (NL)
Koken met pannen met anti-aanbaklaag is gemakkelijk en gezond. Het vereist minder vet en minder hoge temperaturen en het eten brandt niet aan. Om zo lang mogelijk van uw BK Easy Basic met
een Teflon® Classic antiaanbaklaag te genieten, zullen de volgende tips u zeker van pas komen:

Tips voor gebruik
Was een nieuwe pan met een mild afwasmiddel, daarna afspoelen en afdrogen. Wrijf de binnenkant
van de pan in met wat slaolie. Vermijd oververhitting van de pan en zorg ervoor dat een pan die
verhit wordt altijd wat vloeistof of vet bevat. Gebruik houten of kunststof spatels, gardes e.d.
Gebruik geen metalen voorwerpen, deze kunnen de coating beschadigen. Gebruik geen schuurmiddel of schuursponsjes. Bij koken op gas, dient de gasvlam onder de pan te blijven, om onnodige
schade aan de pan te voorkomen.

Onderhoud
BK Easy pannen kunnen in de afwasmachine. Voor langer behoud van uw Teflon antiaanbaklaag
raden wij u aan de pan af te wassen met een zachte spons in warm water met een beetje afwasmiddel. Daarna weer invetten met een beetje slaolie.

Garantie
BK pannen zijn met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en nauwgezet gecontroleerd. De garantie
dekt fabricagefouten en/of fouten in gebruikte grondstoffen. De garantie heeft een looptijd van twee
jaar (alleen op vertoon van uw aankoopbewijs) en dekt geen schade die het gevolg is van foutief
gebruik, onzorgvuldig onderhoud of natuurlijke slijtage. Als een produkt onvolkomenheden vertoont, kunt u contact opnemen met uw BK dealer.

BK Consumentenservice, Zilverstraat 40, 2718 RK Zoetermeer, Nederland
www.bk.nl

G A R A N T I E B E W I J S
BK Easy basic koekenpan ø 24 cm
Naam van de koper: __________________________ M/V
Straat: _________________________________________
Postcode: ___________ Plaats: _____________________
Datum: ______________________Leeftijd: ___________
Handtekening koper: _____________________________
Voor dit artikel geldt de hierboven genoemde garantieperiode. De garantietermijn gaat in op de datum van de aankoop. Het garantiebewijs is alleen geldig indien deze volledig
is ingevuld en voorzien van een kopie van de aankoopbon.
Stuur dit garantiebewijs maximaal 7 dagen na aankoop
in een envelop naar:

BK Consumentenservice, Antwoordnummer 10170,
2700 VB Zoetermeer (een postzegel is niet nodig).

bevestig hieruw kopie van de
kassabon!
Ik maak geen bezwaar
tegen verstrekking van mijn
gegevens aan derden.

