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Gebruiksaanwijzing (NL)
De nieuwe pan voor het eerste gebruik afwassen in heet water met een mild afwasmiddel,
spoelen en afdrogen. BK silverline mag niet in de afwasmachine! De beste resultaten bereikt u als volgt:

Bakken:
1. De pan eerst goed droog voorverwarmen.
2. Dan pas de olie, boter of vet erin doen.

Grillen:
De pan eerst goed verhitten en vervolgens het te roosteren vlees, zonder vet toe te voegen in de pan
leggen. Dé uitkomst voor hen die een vetarm dieet volgen. Denk er wel aan gas- of stroomtoevoer te
verminderen, zodra het gerecht aan de onderkant lichtbruin wordt. Draai het snel om en bak de andere
kant. Zo krijgt u een heerlijk en prachtig bakprodukt dat gelijkmatig bruin is en niet aan de pan vastbakt.
De steel is hittebestendig en ovenvast tot 160*C. De steel dus niet aan de directe vlam blootstellen.
Plaats uw pannen altijd zo op het fornuis en stel het gas zodanig af, dat de gasvlam binnen de omtrek
van de panbodem blijft. Zo spaart u niet alleen pan en steel, u bespaart ook heel wat energie.
Gebruik bij elektrische kookplaten altijd de kookzone die het meest met de panbodem overeenkomt.

Schoonmaken:
U doet dit het beste wanneer de pan nog warm is. Gebruik een plastic of nylon spons en heet zeepsop.
Gebruik nooit soda, dat tast aluminium aan. Vastgezette resten kunt u verwijderen door uitkoken met
water waarin wat zout is gedaan. Nooit met scherpe voorwerpen in de pan steken of krassen.
Niet in de afwasmachine plaatsen.
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G A R A N T I E B E W I J S
BK Silverline koekenpan ø 28 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 de originele 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 hier uw
originele kassabon!

