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VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK  
Was grondig met de hand af. 
Activeer de anti-aanbaklaag door de 
binnenkant van het kookgerei in te smeren 
met plantaardige olie. Verwarm het 
kookgerei vervolgens voorzichtig en laat 
het goed afkoelen. Veeg het kookgerei dan 
schoon met een zachte doek.

HET KOOKGEREI GEBRUIKEN

Geschikt voor gebruik op gas-, elektrische, 
halogeen-, keramische  
en inductiekookplaten. 
Niet geschikt voor gebruik in een oven of 
magnetron, onder een grill, op open vuur, 
op de barbecue of om te frituren. 
Voorkom dat de zacht aanvoelende coating 
op de handgrepen verbrandt. Plaats het 
kookgerei daarom niet op pitten die groter 
zijn dan de bodem en zorg dat er geen 
vlammen langs de zijkanten komen.  
Gebruik alleen hittebestendig plastic, 
siliconen of houten keukengerei; gebruik 
geen metalen keukengerei.  
Snijd geen voedsel in het kookgerei, 
aangezien dit het oppervlak  
kan beschadigen. 
Voorkom dat leeg kookgerei  
oververhit raakt.  
Gebruik het kookgerei niet op hoge 
temperatuur. De anti-aanbaklaag is alleen 
geschikt voor middelhoge temperaturen.  

Laat kookgerei nooit onbeheerd achter 
terwijl het wordt gebruikt en zorg dat de 
keuken goed wordt geventileerd. 
Keramische kookplaten zijn vatbaar voor 
krassen bij het verplaatsen van kookgerei. 
Minimaliseer schade door het kookgerei 
op te tillen en neer te zetten en niet te 
verschuiven over de kookplaat. 
Schroeven op kookgerei kunnen na verloop 
van tijd losraken. Draai de schroeven indien 
nodig weer vast met een schroevendraaier. 
Wees voorzichtig met de schroeven  
van glazen deksels: als ze te vast  
zijn aangedraaid, kan het deksel 
beschadigd raken. 

HET KOOKGEREI SCHOONMAKEN
Laat goed afkoelen vóór verplaatsing  
of reiniging. 
De pan is niet vaatwasmachinebestendig. 
Was het kookgerei in een warm sopje 
met een mild afwasmiddel en een 
zacht doekje. Gebruik geen agressieve 
schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen of 
-sponzen. Goed afspoelen en laten drogen. 
Gebruik om hardnekkige vlekken te 
verwijderen een niet-schurend kunststoffen 
doekje of sponsje met een warm sopje. 
Laat het kookgerei niet langdurig weken  
in water.

3-delige pannenset   
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OPBERGEN
Berg het kookgerei niet op als het nog nat 
is. Bewaar het kookgerei op een schone, 
droge plaats. 
Als u meerdere stuks kookgerei stapelt, doe 
er dan een papiertje tussen om krassen of 
andere schade te voorkomen.

LET OP
Zorg ervoor dat de handgrepen niet boven 
aangrenzende pitten of over de rand van 
de kookplaat komen. 
De handgrepen van het kookgerei kunnen 
tijdens gebruik heet worden. Gebruik 
altijd hittebestendige ovenwanten om het 
kookgerei te verplaatsen. 
Laat het kookgerei niet droogkoken, 
aangezien het dan kan kromtrekken. 
Laat heet kookgerei niet in aanraking 
komen met koud water of andere  
koude vloeistoffen. 
Als kookgerei oververhit raakt, laat het dan 
afkoelen tot kamertemperatuur voordat u 
het van de kookplaat haalt. Controleer de 
staat en veiligheid het kookgerei voordat 
u dit opnieuw gebruikt. Als er tekenen van 
beschadiging zijn, dient u het kookgerei op 
de juiste wijze weg te gooien. 

Als dit product u niet in een acceptabele 
staat bereikt, neem dan contact op met 
onze klantenservice via  
www.progresscookshop.com. 

Zorg dat u de leveringsbon bij de hand 
hebt, want u hebt de gegevens hierop 
nodig. Als u dit product wilt retourneren, 
dient u het terug te brengen naar de 
winkel waar u het hebt gekocht met uw bon 
(afhankelijk van de algemene voorwaarden 
van de winkel).
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