
 

 

TEFAL 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA RIADU 

Dôležité 

 Pred použitím výrobku si najprv prečítajte bezpečnostné odporúčania. 

 Tento produkt bol navrhnutý len na domáce použitie. 

 Venujte čas prečítaniu každej odlišnej časti informácií o používaní a starostlivosti, aby ste so svojím produktom dosiahli najlepšie výsledky. 

 Dodržiavním týchto pokynov na starostlivosť zabránite šíreniu výparov z panvice a prehriatiu jedla. Tieto výpary z varenia môžu byť nebezpečné pre zvieratá, ktoré majú veľmi 
citlivé dýchacie ústrojenstvo, takými sú napríklad vtáky. Odporúčame, aby ste vtáky nemali v kuchyni.  

 Tento výrobok je v súlade s nariadeniami pre výrobky určené na kontakt s jedlom. 
 

Všeobecné bezpečnostné odporúčanie 
 Nikdy nenechávajte jedlo, aby sa pripravovalo bez dozoru.  

 Kuchynský riad značky Tefal nie je určený na použitie deťmi, ak nie je zabezpečený dohľad alebo poučenie o používaní spotrebiča zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť Je 
potrebné dohliadať na deti, aby sa zabezpečilo, že sa s týmto výrobkom nebudú hrať. 

 V blízkosti sporáka dávajte pozor a používajte pokrývku alebo ochranu proti vyšplechnutiu, aby ste zabránili vzniku popálenín/obareniu spôsobenému vyšplechnutým jedlom alebo 
horúcou parou.  

 Kuchynský riad nechytajte vlhkou handrou, kuchynskými lapkami či držiakom na hrnce, ani ho nedávajte na vlhký povrch. Horúci kuchynský riad sa má dávať len na povrch odolný 
voči vysokej teplote. 

 Nedávajte studenú vodu, ľad ani úplne zmrazené jedlá priamo do horúcej panvice, pretože môže dôjsť k prudkému uvoľneniu pary, ktoré môže spôsobiť popáleniny alebo iné 
poranenie používateľov prípadne okolo stojacich osôb. V tejto súvislosti dávajte osobitný pozor, ak panvica obsahuje horúci olej používaný počas varenia, pretože pri styku 
horúceho oleja s potravinami, ktoré obsahujú vodu, môže dôjsť k prudkému uvoľneniu pary 

 Nespájajte kuchynský riad, aby ste vytvorili dvojitý hrniec. Tieto položky nie sú určené na tento účel a takéto používanie môže viesť k popáleninám alebo inému poraneniu 
používateľov alebo okolo stojacich osôb spôsobených parou.  

 Riad značky Tefal by sa nikdy nemal používať v mikrovlnnej rúre. 
 Neodporúča sa používať panvice na fritovanie potravín (napr. hranolky, samosa atď.) 

 Nikdy nenechávajte rukoväť panvice vyčnievať ponad hranu kuchynskej dosky. 

 Nikdy nedávajte horúcu panvicu na podlahe alebo v blízkosti rohu kuchynskej dosky. 

 Horúce panvice dávajte dozadu na kuchynskú dosku, aby mohli bezpečne vychladnúť. 

 Pri uchopovaní rukovätí a držadiel sa odporúča používať kuchynské lapky. 

 V prípade zapálenia jedla na panvici vypnite zdroj tepla a položte pokrývku proti požiaru alebo navlhčený uterák na panvicu a po 30 minútach ju zoberte. 

 Pri príprave jedla s pomocou oleja je potrebné dávať pozor. Panvica sa nemá napĺňať príliš veľmi ani sa nemá používať príliš vysoká teplota. 

 Malé panvice je možno potrebné položiť opatrne na podstavec plynového sporáka, pre ktoré väčšina výrobcov plynových sporákov dodáva trojnožku. 

 V prípade prehriatia riad nepresúvajte, ale ho nechajte najprv vychladnúť z dôvodu nebezpečenstva možného roztavenia hliníka v uzavretého podstavca. 
 

 


