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Technische gegevens:  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wokpan met deksel 
 

• Edelstaal 
• Koude grepen: steel en contragreep 
• Inhoud 6 liter 
• Gewicht: 2,0 kg (2,85 kg inclusief deksel) 
• Afmetingen: Ø 360 mm, H 110 mm (Hoogte inclusief deksel 215 mm) 
Art.-Nr: 105981 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Aanwijzingen voor gebruik en onderhoud: 
 

• Maak de wokpan voor het eerste gebruik zorgvuldig schoon met heet water, afwas-
middel en een zacht doekje of sponsje. Droog de pan vervolgens af.  
Zo verwijdert u de productie- en verpakkingsresten. 

• Controleer voor het gebruik of de pan schoon en droog is, anders kan de opper-
vlakte van de pan onder invloed van hoge temperaturen verkleuren. 

• Laat de lege wokpan nooit in de hete kookkom staan. 

• Probeer zoveel mogelijk bij de laagste temperatuur te koken, dit vermindert de 
kans op verkleuringen van de wokpan.  

• Maak de wokpan na ieder gebruik schoon met een afwasborstel of een sponsje en 
afwasmiddel.  

 OPGELET! 
De wokpan is niet  geschikt voor de afwasmachine! 

 
• Wij bevelen aan om de wokpan bij sterkere verontreinigingen enige tijd in te weken. 

Maak vervolgens de wokpan schoon zoals hiervoor is beschreven. 
• Gebruik azijn of citroensap om de verkleuringen van de wokpan te verwijderen. 

Giet na het reinigen een kleine hoeveelheid azijn /citroensap op een zacht doekje 
en wrijf de wokpan van binnen en van buiten op. De pan glanst weer als nieuw.  

• Gebruik uitsluitend een zacht doekje, pas nooit  ruwe schuursponsjes toe die het 
oppervlak van de pan kunnen bekrassen. 

• Gebruik na het reinigen een zacht, droog doekje om het oppervlak van de pan te 
drogen en polijsten. 
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