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1 pan - 6 Manieren om te Bakken!
Braden • Bakken • Sauteren • Frituren • Stomen • Smoren

Geschikt voor in de oven & op alle fornuizen!
Elektrisch | gas | keramisch | inductie

• Anti-aanbak cerami-tech keramische coating

• Gelijkmatige verwarming 

• Geschikt voor alle warmtebronnen

• Eenvoudige reiniging

• Duurzame, vlekbestendige coating 

• Hittebestendige coating tot 450°C op fornuis warmtebron

• Dubbele geklonken roestvrijstalen holle handgreep

• Ook geschikt voor in de oven

*alleen niet-metalen

 keukengerei gebruiken
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Gefeliciteerd!
U bent nu de eigenaar van de Copper Chef™ Vierkante Pan. De Copper Chef™ is voorzien van een Keramisch-Tech 
anti-aanbaklaag volgens de laatste standaard in Keramisch Coating Technologie. PTFE en PFOA-vrij. De Copper Chef™ 
kan op gas, elektrisch, glazen en inductie kookplaten worden gebruikt. U kunt op de warmtebron en direct in de oven 
met de extra lange holle roestvrijstalen handgreep. Met het bijzondere vierkante ontwerp van de Copper Chef™ heeft u 
eindeloze bakmogelijkheden. Dus laat de pret maar beginnen! 

Inhoud:
1.  De Copper Chef™ Vierkante 
 Pan 24 cm- 4,75 liter inhoud
2.  Glazen Deksel
3.  Frituurmand & Handgreep
4.  Stoomschaal met Poten

Optionele Accessoires:
A.  De Copper Chef™ 
 Frituurpan 24 cm
B.  4-delige Kookset

LEES VÓÓR GEBRUIK ALLE WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK AANDACHTIG DOOR.
WAARSCHUWING! HET NIET OPVOLGEN VAN DE ONDERSTAANDE WAARSCHUWINGEN KAN TOT 
PERSOONLIJK LETSEL, SCHADE AAN EIGENDOMMEN OF SCHADE AAN UW COPPER CHEF™ PAN LEIDEN.

Essentiële Voorzorgsmaatregelen
•  Laat de Copper Chef™ Pan of andere pan nooit leeg op een hete warmtebron staan. Hierdoor kan de pan 
 onherstelbaar beschadigen en het kan schade aan uw fornuis veroorzaken.
•  Nooit keukengerei in de magnetron of broodrooster doen. Dit is gevaarlijk en kan elektrische vonken of brand 
 veroorzaken en mogelijk schade aan de apparaten en uw pan.
•  Uw keukengerei nooit onbeheerd achterlaten. Dit helpt om potentieel letsel bij kinderen of brandgevaar te 
 voorkomen.
•  Houd kinderen die pan gebruiken altijd onder toezicht om letsel te voorkomen.
•  Hanteer uw Copper Chef™ Pan niet wanneer het heet is, vooral niet in de oven. Gebruik ovenwanten omdat de pan 
 en handgrepen erg warm worden.
•  Wees voorzichtig bij het gebruik van de glazen deksel. Zoals met alle glaswerk om te koken, kan de deksel 
 uiteenspatten indien het tegen een hard voorwerp is gevallen of gestoten.
•  Indien het glazen deksel barst, er een stukje afbreekt of beschadigd raakt, dient u het gebruik onmiddellijk te 
 stoppen. 
•  Pan niet proberen te repareren indien het beschadigd is.
•  Dit product is alleen bestemd voor thuisgebruik. Het is niet bedoeld voor kamperen of commercieel gebruik.
•  Gebruik geen bakspray uit een spuitbus. Deze sprays hopen zich op in de pan en zijn moeilijk te verwijderen en het 
 maakt de anti-aanbaklaag dunner.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Om onze gehele collectie 
van Copper Chef™ 
producten en alle andere 
beschikbare accessoires 
te bekijken, kunt u terecht 
op copperchef.com
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Vóór het gebruik
Vóór het eerste gebruik van uw nieuwe pan, wordt het aanbevolen dat 
u de pan eerst in heet water wast met een milde zeep of afwasmiddel. 
Grondig spoelen en onmiddellijk drogen met een zachte theedoek. De 
Copper Chef™ pan is vaatwasserbestendig dus u kunt de pan ook in de 
vaatwasser doen om te wassen alvorens het vóór het eerst te gebruiken.

De mand monteren
Het monteren van de frituurmand van uw Copper Chef™ Pan:
1.  Knijp de handgreep van de mand samen om de 
 bevestigingspunten samen te brengen.
2.  Plaats de handgreep over de steundraad en door de mandopening 
 zoals aangegeven.
3.  Laat het grip los zodat de handgreep open veert en steek de
 bevestigingspunten in de bevestigingsleuven. 
4.  De handgreep dient nu stevig op de mand te zitten. 

De stoomschaal monteren
De stoomschaal is gemakkelijk te monteren. U hoeft alleen de 4 poten in 
de bevestigingssleuven te steken.
1.  Draai de stoomschaal ondersteboven.
2.  Met uw duim en wijsvinger, knijpt u in de poot om de 
 bevestigingspunten samen te drukken.
3.  Plaats de bevestigingspunten tussen de bevestigingssleuven.
4.  Laat de poot los zodat deze terug open veert en de 
 bevestigingspunten in de bevestigingssleuven glijden. 
5.  Herhaal dit tot alle 4 poten zijn geïnstalleerd.
6.  Zet de stoomschaal rechtop en gebruik hem naar wens.

Tijdens het koken 
•  Wij raden u aan om meestal een lage tot middelhoge warmteinstellingen te gebruiken. De Cerami-Tech coating verdeelt de warmte effectief en 
 gelijkmatig. Hierdoor kunnen sommige proteïnerijke etenswaren sneller worden gekookt. 
•  Door de Cerami-Tech coating hoeft u geen boter of bakolie te gebruiken. Indien u ervoor kiest olie of boter te gebruiken, raden wij u aan om olie of 
 boter met een hoog rookpunt te gebruiken: geraffineerde olijfolie, arachideolie, maïsolie en (geklaarde) boter. 
•  Geen extra vierge olijfolie of oliesprays gebruiken daar deze niet bestand zijn tegen hoge verhitting en een dun laagje koolstofdeeltjes op de anti-
 aanbaklaag achterlaten.

Eenvoudig onderhoud
•  Laat pannen volledig afkoelen alvorens ze af te wassen. Nooit een hete pan in koud water onderdompelen omdat de pan hierdoor onherstelbaar 
 kromtrekt. Uw Copper Chef™ Pan is snel en gemakkelijk te reinigen. 
•  Na elk gebruik vult u uw Copper Chef™ pan met heet water en afwasmiddel. Laat dit staan tot het water lauwwarm is.
 Gebruik een spons of zachte doek om eventuele etensresten te verwijderen.
•  gebruik geen staalwol of andere metalen sponsjes daar deze grote krassen kunnen veroorzaken. Altijd grondig spoelen en direct afdrogen met een 
 zachte handdoek.
•  De Copper Chef™ Pan is voorzien van ovenvaste handgrepen die bestand zijn tegen oventemperaturen. Voorzichtigheid is geboden bij het 
 hanteren van de handgrepen wanneer deze heet zijn en wij raden u aan pannenlappen of ovenwanten te gebruiken.

Vaatwasserbestendig
De Copper Chef™ Pan is vaatwasserbestendig. Het is belangrijk om te weten dat vuil van andere borden kan schuren. 
Vul de vaatwasser altijd zorgvuldig. Andere borden of bestek kunnen het oppervlak van het pan beschadigen. Over een lang periode, zal gewone 
reiniging in de vaatwasser alle keukengerei uiteindelijk bekrassen. Wij raden u aan om afwasmiddel zonder citroen te gebruiken.

De juiste pan
Om het krassen van de coating te voorkomen, raden wij u om niet-metalen keukengerei voor uw Copper Chef™ Pan te gebruiken. Geen eten snijden in 
de Copper Chef™ pannen. Met scherp keukengerei zoals vorken, messen, pureerders of gardes kunnen de anti-aanbaklaag van de pan bekrassen. 

De Frituurmand kan op de rand 
van de pan hangen om overtollige 

olie uit te laten lekken.

Stoomschaal in de Pan

De Stoomschaal Monteren

De Mand Monteren
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Tips
Hardnekkige resten verwijderen
Wanneer eten in de pan is aangebrand, kunnen hardnekkige zwarte resten achterblijven. Indien dit niet loskomt met weken, doe dan 2,5 cm water en 
een eetlepel afwasmiddel zonder citroen in de pan. Breng dit aan de kook, zet de warmtebron lager en laat het 15 minuten sudderen. Laten afkoelen in 
de pan, vervolgens het sop verwijderen en spoelen. Maak de resten los met een spons of plastic spatel. Herhaal indien noodzakelijk.

Vlekken van de brander berwijderen
Vlekken aan de onderkant (niet de zijkanten) van de pannen kunnen met een ovenreiniger worden verwijderd. Volg de aanwijzingen van de fabrikant en 
spray of borstel de reiniger op alleen de onderkant van de pan. Indien de aanwijzingen aangeven dat de reiniger in een warme oven dient te worden 
gebruikt, verwarm de pan dan alvorens de reiniger te gebruiken. Grondig afspoelen na het reinigen.

Koken op gas
Wanneer u met een gasfornuis kookt, zorgt u er dan voor dat de vlam alleen de onderkant van de pan aanraakt. Uw pan kan verkleuren en het is 
energieverspilling als de vlam langs de zijkanten van de pan komt. LET OP: De Copper Chef™ Pan heeft uitzonderlijk hoge thermische geleiding. Zelfs 
een lage instelling op sommige gasbranders kan oververhitting veroorzaken en mogelijk etenswaren verbranden zoals in dunne plakjes gesneden uien. 
U kunt dit voorkomen door een gas “sudderplaat” te gebruiken die tussen de brander en de onderkant van de pan wordt geplaatst. U vindt voordelige 
sudderplaten bij de meeste bouwmarkten.

Baktemperatuur In oven
U kunt uw Copper Chef™ Pan in de oven gebruiken zonder schade. Let op dat de handgreep van de pan ook heet wordt. Gebruik altijd ovenwanten of 
pannenlappen om brandwonden te voorkomen. Uw Copper Chef™ Pan kan in de oven worden gebruikt.
De pan kan van de warmtebron in de oven worden geplaatst en zelfs op tafel wanneer de pan op een hittebestendige onderzetter wordt geplaatst.

Opbergen
Let op dat wanneer u uw Copper Chef™ Pan opbergt, u de pan niet stapelt of in overvolle kasten of laden opbergt. Dit kan krassen veroorzaken. 
Wij raden u aan een pannenrek voor handig en veilig opbergen te gebruiken. Stapel uw anti-aanbakpannen altijd voorzichtig. Leg nooit metalen 
pannendeksels met dunne, scherpe randen in uw pannen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Beperkte Levenslange Garantie van de fabrikant op de Keramisch Coating en 
Beperkte 60-Dagen Garantie op alle andere onderdelen
De fabrikant garandeert dat uw Copper Chef™ vrij is van gebreken in materialen en vakmanschap. Hij gegarandeerd bij normaal thuisgebruik dat de 
anti-aanbak keramische coating van de Copper Chef™ niet bladdert, breekt of blazen krijgt en alle andere onderdelen hebben een garantie van 60 
dagen vanaf de datum van ontvangst van het product door de koper. Deze garantie is alleen geldig in overeenstemming met de hieronder vermelde 
voorwaarden: 
1.  Behalve voor de keramische coating, wordt normale slijtage niet door deze garantie gedekt. Deze garantie is alleen van toepassing op 
 consumentengebruik en geldt niet wanneer het product in een commerciële of institutionele instelling wordt gebruikt. 
2.  De garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke consument die de pan heeft gekocht en is niet overdraagbaar. Het aankoopbewijs dient te worden 
 overlegd. Deze garantie geldt niet indien het product is blootgesteld aan ongelukken, onjuist gebruik, misbruik, onjuist onderhoud of reparatie of 
 onbevoegde modificatie. 
3.  Deze beperkte garantie is de enige geschreven of expliciete door de fabrikant afgegeven garantie. Elke impliciete garantie van verkoopbaarheid 
 of geschiktheid voor een bepaald doeleind op dit product is beperkt in duur van deze garantie. Sommige Staten staan geen beperkingen toe met 
 betrekking tot de duur van een impliciete garantie, derhalve is de bovengenoemde beperking wellicht niet van toepassing op u. 
4.  Reparatie of vervanging van het product (of, indien reparatie of vervanging niet haalbaar is, een terugbetaling van de aankoopprijs minus eventuele 
 verzend- en administratiekosten die u hebt betaald) is het enige rechtsmiddel van de consument onder deze garantie. De fabrikant is niet 
 aansprakelijk voor eventuele incidentele of gevolgschade wegens schending van deze garantie of enige impliciete garantie op dit product. 
 Sommige Staten staan geen uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade toe, derhalve is de bovengenoemde beperking 
 wellicht niet van toepassing op u.
5.  Deze garantie biedt u specifieke wettelijke rechten en u hebt wellicht ook andere rechten die van staat tot staat variëren.

Procedure voor de Uitoefening van Garantierechten:
Indien de garantie noodzakelijk is, dient de oorspronkelijke koper het product veilig te verpakken en port betaald op te sturen met een beschrijving van 
het gebrek en de ontvangstdatum, het aankoopbewijs, de naam van de koper en het postadres met een cheque of postwissel van $ 14.99 per pan naar 
het volgende adres: Tristar Products Inc., 00 Returns Road, Wallingford, CT 06495.

Indien Tristar ervoor kiest de aankoopprijs terug te betalen, betaalt Tristar tevens de bovengenoemde cheque of postwissel terug
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Teleshopping


