Gebruiksaanwijzing BK siliconen anti-spat deksel (NL)
Gefeliciteerd met de aankoop van uw BK anti-spat deksel. Om lang plezier van dit
produkt te hebben geven wij u hierbij enkele tips en aanwijzingen.

BK

Voor het in gebruik nemen:

DIENT DE STOOMKNOP OP HET DEKSEL GOED GEPLAATST TE WORDEN. (A)

Was daarna het deksel af met een mild afwasmiddel, daarna afspoelen en afdrogen.

anti-spat deksel

Het gebruik van de “regelbare” stoomknop.

• Voor de meeste manieren van koken plaatst u de stoomknop in de “AUTO”
positie. Dit houdt de stoom vast waardoor het voedsel in haar eigen sappen zal
garen. Als de inhoud het kookpunt bereikt heeft, zal de stoomknop zich openen
om stoom te laten ontsnappen. Zo voorkomt u overkoken. Tevens dient u de
warmtebron lager te zetten.
• Als u het voedsel langere tijd in eigen sap wilt garen, kunt u de stoomknop in de
“OFF” positie zetten. De automatische stoomklep zal dan niet uit zichzelf openen.
Tevens adviseren wij de warmtebron laag te zetten.
• Dankzij het stootvaste glazen doorkijkdeksel kunt u het kookproces volgen.
• Het gebruik van het deksel op pannen op een elektrische- of inductiekookplaat
wordt aanbevolen. Direct vuur van een gasfornuis kan de siliconen dekselrand
beschadigen.
• Het deksel is geschikt voor panmaten 22 tot en met 30 centimeter doorsnede.

A
“OFF” – Draai de knop in deze positie
als u wilt dat de stoomknop zichzelf niet
automatisch opent.

Rijst en pasta koken.

• Plaats de stoomknop in de “AUTO” positie wanneer u rijst of pasta kookt.
Het is belangrijk het deksel goed in de gaten te houden terwijl u rijst of pasta kookt.
Omdat rijst en pasta “uitzetten” tijdens het koken, kan de inhoud van de pan
overkoken. Wij raden u dan ook aan om geen grote hoeveelheid tegelijk te koken.

Laat een pan tijdens het koken nooit onbeheerd achter. Laat een pan nooit
droogkoken op het fornuis. Niet de binnenste delen van de stoomknop demonteren.
De siliconen anti-spat deksel mag in de afwasmachine. Als er voedselrestjes op het
deksel blijven plakken, weekt u het deksel in zeepsop. Verwijder de restjes met een
soepele borstel. Gebruik nooit een schuurspons of i.d. Deze kunnen het dekselmateriaal beschadigen.
Het deksel nooit rechtstreeks op kookplaten gebruiken! Geen scherpe voorwerpen op
het deksel gebruiken. Bepaalde chemische of natuurlijke kleurstoffen (tomaat, chocolade
etc) kunnen vlekken in het sliconen materiaal achterlaten. Dit doet echter geenszins
afbreuk aan de eigenschappen en kwaliteiten van het materiaal..

Garantie

BK producten zijn met 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 het aankoopbewijs) en dekt geen schade
als gevolg van foutief gebruik, onzorgvuldig onderhoud of natuurlijke slijtage.
Ook het eventueel ontstaan van vlekken in het produkt valt niet onder de garantie.
Als uw produkt onvolkomen vertoont kunt u contact opnemen met de winkel van
aankoop.

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

“AUTO” – De stoomknop opent automatisch
wanneer de inhoud het kookpunt bereikt
heeft. De knop zal vanzelf weer sluiten wanneer deze is afgekoeld.

Voor het juist gebruik dient de
plaatsing van de stoomknop op het
deksel precies met de gaten boven
elkaar te zitten

