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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE KUCHYNSKÉHO NÁČINIA 

 

Dôležité 

• Pred použitím výrobku si najprv prečítajte bezpečnostné pokyny. 

• Tento výrobok bol navrhnutý len na domáce použitie. 

• Venujte čas prečítaniu každej časti informácií o používaní a údržbe, aby ste dosiahli čo 

najlepšie výsledky vášho výrobku. 

• Dodržiavaním týchto pokynov na údržbu predídete uvoľňovaniu výparov z panvíc a 

pripálených potravín. Tieto výpary môžu byť nebezpečné pre zvieratá s veľmi citlivým 

dýchacím systémom, napríklad pre vtáky. Odporúčame nechovať vtáky v kuchyni. 

• Tento výrobok spĺňa predpisy pre výrobky určené na styk s potravinami. 

 

Všeobecné bezpečnostné pokyny 

• Nikdy nenechávajte pripravované jedlo bez dozoru. 

• Kuchynský riad Tefal nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými 

fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými 

skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich 

bezpečnosť alebo im neboli poskytnuté pokyny na používanie výrobku. Deti by mali byť pod 

dohľadom, aby sa s výrobkom nehrali. 

• Buďte opatrní a v blízkosti sporáka používajte pokrievku alebo ochranu proti striekajúcej 

pare, aby ste zabránili popáleninám od striekajúcej alebo horúcej pary. 

• Nedotýkajte sa riadu mokrou handričkou, kuchynskými rukavicami alebo podložkou pod 

hrniec a neklaďte ho na mokrý povrch. Horúci kuchynský riad by sa mal umiestňovať len na 

žiaruvzdorné povrchy. 

• Do horúcej panvice nepridávajte priamo studenú vodu, ľad alebo úplne zmrazené potraviny, 

pretože by mohla uniknúť para a spôsobiť popáleniny alebo iné poranenia používateľov alebo 

okolostojacich osôb. V tomto ohľade buďte obzvlášť opatrní, ak panvica obsahuje horúce 

oleje používané pri varení, pretože pri kontakte prvkov obsahujúcich vodu s horúcim olejom 

môže dôjsť k úniku pary. 

• Nekombinujte riady, aby ste vytvorili vodný kúpeľ. Jednotlivé kusy nie sú určené na tento 

účel a takéto použitie by mohlo mať za následok popálenie parou alebo iné zranenie 

používateľov alebo okolostojacich osôb. 

• Kuchynský riad Tefal by sa nikdy nemal používať v mikrovlnnej rúre. 

• Neodporúča sa používať hlboké panvice (napr. na hranolky, samosu atď.). 

• Nikdy nedovoľte, aby rukoväť panvice presahovala okraj varnej dosky. 

• Nikdy neumiestňujte horúcu panvicu na podlahu alebo k okraju kuchynského povrchu.. 

• Horúce panvice položte na zadnú stranu pracovnej plochy, aby mohli bezpečne vychladnúť. 

• Pri držaní rukovätí a držadiel sa odporúča používať kuchynské chňapky. 

• V prípade požiaru na panvici vypnite prívod tepla, položte na panvicu protipožiarnu prikrývku 

alebo vlhkú tkaninu a nechajte ju 30 minút odstáť. Potom odstráňte. 

• Pri varení s olejom buďte vždy opatrní. Panvica by nemala byť preplnená olejom a nemala by 

sa používať príliš vysoká teplota. 



• Možno bude potrebné umiestniť malé panvice na oporné nohy plynových varných dosiek, 

pre ktoré väčšina výrobcov dodáva statív. 

• V prípade prehriatia by sa riad nemal premiestňovať, ale mal by sa najprv nechať vychladnúť, 

pretože existuje riziko možného roztavenia hliníka vo vnútri zapuzdreného dna. 

 

 

* Domáce spotrebiče TEFAL sa v niektorých regiónoch, napríklad v Amerike 

a Japonsku, objavujú pod značkou T-FAL. TEFAL/T-FAL sú registrované 

ochranné známky spoločnosti Groupe SEB.  


