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BIZTONSÁGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 
Termék:  TEFAL serpenyők 
 
Gyártó: TEFAL 
 
 

Fontos 
 

• Az első használat előtt olvassa el a biztonsági útmutatót. 

• Ez az edény csak otthoni használatra alkalmas. 

• Kérem, olvassa el az összes információt a használattal kapcsolatban, hogy az edénnyel 
mindig jó eredményt érjen el. 

• A leírás betartása esetén elkerülheti a serpenyőből kiáramló gőzt, valamint az étel 
túlmelegedését az elkészítésekor. A kiáramló gőz veszélyes lehet az érzékeny légzőszervű 
állatokra, pl. a madarakra.  

• Ez a termék megfelel az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő termékekre vonatkozó 
előírásoknak. 

 
 
 

Általános biztonsági előírások 
   

• Soha ne főzze az ételt felügyelet nélkül. 

• A Tefal edény gyermekektől távol tartandó, ha nincsenek megfelelő felügyelet alatt, ill. 
nem kaptak megfelelő utasítást a termékkel kapcsolatban. A gyermekek felügyelet alatt kell, 
hogy legyenek, hogy a berendezéssel ne játszanak.  

•Tűz közelében legyen figyelmes, használjon fedőt, hogy elkerülje az égési sérüléseket, ill. 
forrázást a gőz kiáramlásakor. 

•Ne érjen a forró edényhez nedves ronggyal, sütőkesztyűvel, se edénytartóval, és ne tegye 
az edényt nedves felületre. A forró edényt csak hőálló felületre helyezze el. 

• Ne tegyen hideg vizet, jeget, se fagyasztott ételt közvetlenül a serpenyőre, mivel fennáll az 
égési sérülés és forrázás veszélye a gőz gyors kiáramlásakor az edényből. A vizet tartalmazó 
étellel való érintkezéskor a gőz gyorsan áramlik ki az edényből. 

•Ne használja az edényt dupla főzőlapon. Az egyes részei nem úgy vannak kialakítva, hogy 
ilyen főzőlapon használható legyen, amely könnyen égési sérüléshez vezethet, ha a gőz 
gyorsan áramlik ki az edényből.  

• A TEFAL edény soha nem használható mikrohullámú sütőben. 

• A serpenyőket sütésre ajánljuk (pl. chips, hasábburgonya stb.). 
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• Mindig vigyázzunk arra, hogy a serpenyő nyele ne nyúljon túl a főzőlap szélén. 

• Soha ne tegyük a forró serpenyőt a talajra, vagy a konyhai sütő széléhez közel. 

• Tegye a forró serpenyőt a munkalap hátsó részére, míg az teljesen ki nem hűlik. 

• Ha meg szeretné fogni a serpenyő nyelét, sütőkesztyű használatát ajánljuk. 

• A serpenyőn való láng keletkezése esetén kapcsolja ki a hőforrást, és tegyen tűzoltó 
takarót vagy benedvesített törlőkendőt az edényre, majd hagyja rajta 30 percen keresztül. 

• Olajjal történő főzés esetén mindig óvatosan kell eljárni. A serpenyő nem lehet túltöltve, és 
nem szabad túl magas hőfokot használni.  

• A kisebb serpenyőket óvatosan tegye a gáztűzhelyrácsra, a legtöbb gyártó ehhez 
háromlábú állványt biztosít. 

• Az edény túlmelegedése esetén ne mozgassa azt, várja meg, míg kihűlik.  
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