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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ EDÉNY HASZNÁLATÁHOZ 

 

Fontos 

● A termék használata előtt olvassa el a biztonsági utasításokat. 

● A terméket kizárólag otthon használatra tervezték. 

● Szánjon időt a használati és karbantartási információk minden fejezetének elolvasására, hogy 

a lehető legjobb eredményeket érhesse el a termékkel. 

● A karbantartási utasítások betartásával megelőzheti a serpenyőből és az odaégett ételekből 

származó forró gőzök felszabadulását. Ezek a gőzök veszélyesek lehetnek az nagyon érzékeny 

légzőrendszerrel rendelkező állatokra, például a madarakra. Ezért azt ajánljuk, hogy ne tartsa 

a díszmadarait a konyhában. 

● A termék megfelel az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő termékekre vonatkozó 

előírásoknak. 

 

Általános biztonsági utasítások 

● Soha ne hagyja a készülő ételt felügyelet nélkül. 

● A Tefal edényeket nem használhatják a csökkent fizikai, szellemi vagy pszichikai képességű 

vagy a kellő ismerettel és tapasztalattal nem rendelkező személyek (a gyerekeket is 

beleértve), ha nem biztosított a felügyeletük, vagy nem kaptak megfelelő utasításokat a 

termék használatára vonatkozóan a biztonságukért felelős személyektől. A gyermekeket 

tartsa felügyelet alatt, hogy ne játszhassanak a termékkel. 

● A tűzhely közelében legyen óvatos, és használjon fedőt vagy olajfröccsenés elleni védelmet, 

hogy elkerülje a forró gőzök okozta égési/forrázási sérüléseket. 

● Ne érintse meg az edényt nedves ronggyal, edényfogóval, és ne tegye nedves edényalátétre 

vagy nedves felületre. A forró edényeket kizárólag hőálló felületekre szabad helyezni. 

● Ne tegyen hideg vizet, jeget vagy teljesen fagyott élelmiszereket közvetlenül a forró edénybe, 

serpenyőbe, mert ez égési sérülést okozó gőzök felszabadulásához vezet vagy más sérülést 

okozhat a használójának vagy a felügyelőjének. Ezért legyen különösen óvatos, ha a 

serpenyőben forró olaj van főzéskor, mivel a víztartalmú ételek és a forró olaj érintkezése 

nagy mennyiségű gőzt szabadít fel. 

● Ne kombinálja az edényeket vízfürdő készítéséhez. Az egyes darabok nem erre a célra 

szolgálnak, és az ilyen típusú használat a felszabaduló forró gőzök által égési/forrázási 

sérülést okozhat a használójának vagy a felügyelőjének. 

● A Tefal edényeket soha ne tegye mikrohullámú sütőbe. 

● A serpenyőket nem ajánljuk merített sütéshez (például, csipszek, szamosza, stb.) . 

● Soha ne hagyja a serpenyő nyelét a tűzhelyen túlnyúlni. 

● Soha ne tegye a forró serpenyőt a padlóra vagy a konyhapult széléhez közel. 

● A forró serpenyőt tegye a konyhapult hátsó felére, és hagyja biztonságosan kihűlni. 

● A serpenyőnyél megfogásához használjon edényfogót, ha sütőbe teszi. 

● Ha tűz keletkezik a serpenyőben, kapcsolja ki a hőforrást, helyezzen a serpenyőre oltókendőt 

vagy egy bevizezett rongyot, és hagyja 30 percig állni. Ezután távolítsa el. 



● Az olajsütéskor legyen mindig nagyon óvatos. A serpenyőt ne töltse túl olajjal, és ne használja 

túl magas hőfokon. 

● Előfordulhat, hogy a kis serpenyőket a gáztűzhely kis főzőlapjára kell helyeznie. Ehhez a 

tűzhely gyártók többsége háromlábas alátétet kínál. 

● Túlmelegedés esetén az edényt ne helyezze át, hanem hagyja először kihűlni, mivel fennáll 

annak veszélye, hogy a beépített alumínium réteg megolvad. 

 

 

*  A TEFAL háztartási készülékek bizonyos térségekben, például Japánban 

vagy Amerikában T-FAL néven kerülnek forgalomba. A TEFAL/T-FAL márka a 

Groupe SEB vállalat bejegyzett védjegye.  


