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HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ: TEFAL EDÉNYEK 
 
Termék: TEFAL serpenyők 
 
Gyártó: Tefal 
 
Az első használat előtt 
 
•  Távolítsa el a csomagolást, a címkéket, a matricákat és a cédulákat. 
FIGYELMEZTETÉS: egyes edényeket egy bizonyos műanyag védő résszel szállítanak, amely általában a 
nyél alatt található. Használat előtt ezt a részt távolítsa el, hogy ne okozzon tűzveszélyt. 
 
•  Az edényeket meleg, szappanos vízzel mossa el, azután öblítse le, és szárítsa puha törlőkendővel 
vagy papírtörlővel. 
 

•  A tapadásmentes serpenyőket 30 másodpercig enyhén melegítse, majd zárja el a hőforrást. Öntsön 
bele egy kanál olajat, és tiszta törlőkendővel oszlassa el a serpenyő felületén. A felesleges olajat 
kenje szét. A serpenyőt folyamatosan karban kell tartani, hogy ne veszítse el tapadásmentes 
tulajdonságát. 

 
Általános tippek főzéshez 
 
•  Főzéskor mindig használjon alacsony, vagy középerős hőfokot (víz forralásakor is). Az alacsony, ill. 
középerős hőfok nyújtja a legjobb teljesítményt. A magas hőfok károsíthatja az edényt, erre a 
károsodásra a garancia nem vonatkozik. A közép hőfokot használja sütésre, az alacsonyt az étel 
melegítésére, ill. szószok főzésére. Magas hőfokot kizárólag folyadék hígítására használjon. 
 
•  Soha ne hagyja az edényt a lángon, ill. a tűzhelyen üresen. 
 
•  Válassza ki a tűzhely megfelelő nagyságát és a hőfokot úgy, hogy a láng csak az edény alját érje, ne 
emelkedjen fel az edény oldalán. 
 

•  A tapadásmentes serpenyőt ne használja falmbírozáshoz.  
 
•  A tisztítás előtt hagyja a serpenyőt teljesen kihűlni, hogy megelőzze az edény deformálódását a 
hőmérséklet hirtelen változása miatt. Kerülje a szélsőséges hőmérsékleti változásokat. 
 
•  Ne mozgassa az edényt a tűzhelyen, mert mindkettőt megsértheti. 
 
•  Elszíneződés: a túlmelegedés vagy a szélsőséges hőmérsékleti változások barna vagy kék foltokat 
okozhatnak. Ez nem termékhiba, hanem reakció a túlságosan magas hőfokra (általában üres vagy 
nem teljesen megtöltött serpenyő esetén). A vízben található nagy mennyiségű vas is okozhat 
elszíneződést, vagy rozsdás foltokat. A nagy mennyiségű kalcium viszont fehér foltokat hagy maga 
után, amelyet citromsavval vagy ecettel könnyen eltávolíthat. 
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•  Főzéskor a sót már a forró vízhez adja hozzá, hogy a sókristályok ne tegyék tönkre az edény acél 
részeit. 
 
•  Soha ne melegítse a zsírt vagy az olajat olyan sokáig, hogy az elkezdjen füstölni, ill. megfeketedni. 
 
•  A tej könnyen odaég. Alacsony vagy közép hőfokon melegítse azt, míg a szélén nem keletkeznek 
apró buborékok.  
 
•  Ne öntsön az edénybe több folyadékot, mint a annak 2/3 részéig. 
 
•  Ne tároljon benne hosszan savanyú, sós vagy zsíros ételt se a főzés után, se előtte. 
 
•  Ha a használati utasításon nincs másképp feltüntetve, ne használja a serpenyőt sütőben – lásd a 
nyelekről, fedőkről és hő szabályozókról szóló részt. 
 

Megfelelő főzőlap és használata  
 
•  Bizonyosodjon meg róla, hogy a serpenyő használható e az Ön főzőlapján. A szükséges 
információkat megtalálja a csomagoláson található szimbólumoknál. 
 

•  A főzés előtt szárítsa meg az edény külső, alsó részét, mielőtt a főzőlapra teszi, elsősorban kerámia, 
halogén vagy indukció esetében. Ellenkező esetben a serpenyő hozzáragadhat a főzőlaphoz. 
 
•  A főzőlap típusától függően a serpenyő elszíneződhet vagy karcolódhat. Ez normális. 
 

•  A serpenyőt tegye a megfelelő erősségű lángra, ill. a főzőlapra, mindig a hőforrás közepére. 
 

•  A kerámia főzőlapnál győződjön meg róla, hogy a serpenyő és a főzőlap is teljesen tiszta, így 
megelőzheti a főzőlap megkarcolását. 
 
•  Soha ne mozgassa a serpenyőt a főzőlapon, mindig emelje azt. 
 

Az edények használata az indukciós főzőlapon 
 
Az indukció sokkal gyorsabb és nagyobb teljesítményű hőforrás, mint a többi főzőlap. A megfelelő 
teljesítmény eléréséhez: 
 
• Soha ne melegítsen üres serpenyőt vagy edényt.  
 

• A serpenyő előmelegítésére ajánljuk, hogy a hőszabályzót állítsa középfokra (olvassa el a használati 
útmutatót). 
 

• Ha tapadásmentes serpenyőt használ, használja a Thermospot technológiát, hogy lássa, mikor éri el 
a serpenyő a megfelelő hőmérsékletet a főzéshez. Ezután már csak elég beletennie az ételt, és a 
hőmérsékletet megtartania, hogy az edény ne melegedjen túl. 
FIGYELMEZTETÉS: a serpenyő működőképessége függ a főzőlap teljesítményétől is. 
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Fogantyúk és nyelek 
  
•  Az edények fogantyúi és nyelei bizonyos körülmények között felmelegedhetnek. Mindig legyen 
kéznél a sütőkesztyű. Főzés közben győződjön meg róla, hogy a fogantyú nem nyúlik bele a másik 
főzőlapba. A sütőkesztyűt soha ne tegye a grillre, és ne érje közvetlenül láng.  
 
•  Valamely fogantyúk és nyelek csavarokkal vannak az edényhez erősítve, amelyek hő változásra 
kilazulhatnak. Ha ez megtörténik, újra meg kell őket húzni. Ne húzza meg őket túl erősen, mert 
megsértheti a fedőt vagy a nyelet. Ha a csavart nem tudja megfelelően behúzni, hívja a 
segélyszolgálatot. 
 
•  Ha a fogantyú, ill. a nyél rozsdamentes acélból készült, általában 260 ° C-ig biztonságos, ill. gáz 
esetében 9-es fokozatig. 
 
•  Ha a fogantyú, ill. a nyél rozsdamentes acélból készült szilikon betéttel, vagy csomagolással, 
általában 210 ° C-ig biztonságos, ill. gáz esetében 6-os fokozatig maximum egy órán keresztül. 
 
 
•  Ha a fogantyú és a fedél tiszta bakelitből készült, általában 175 ° C-ig biztonságos, ill. gáz esetében 
4-es fokozatig maximum egy órán keresztül. 
 
•  Az edényeket bakelit fogantyúkkal és nyéllel nem szabad a sütőbe tenni. 
 
Semmilyen szellőzőnyílással ellátott edény nem tehető sütőbe. 
 

Tapadásmentes felületű edények (gondoskodás és tisztítás) 
 
•  A legtöbb fémből készült segédeszközt használhatja az edényekkel, kés és habverő kivételével. 
Minden fém eszköz esetében azonban járjon el óvatosan. Ne használjon éles eszközöket, és ne 
szeleteljen egyenesen a serpenyőben. Ne horzsolja, és ne szúrja meg az edényt. A karcolásra a 
garancia nem vonatkozik. 
 
•  A fokozatos használat után a tapadásmentes felület elszíneződhet, ami egy természetes jelenség, 
és nincs hatása az edény minőségére. 
 

•  Az apró felszíni foltok és karcolások előfordulhatnak, nincs rossz hatásuk az edény tapadásmentes 
tulajdonságára. Ezekre a foltokra a garancia nem vonatkozik. 
 

•  A tapadásmentes edényeknél nem kell főzősprayt használni. Emiatt a spray miatt a főzőfelületen 
olyan láthatatlan réteg alakul ki a serpenyőben, amely hatással lehet a tapadásmentességére. 
 
•  Tartsa karban a tapadásmentes felületet, hogy az edény mindig jó teljesítmény adjon (figyeljünk a 
mosogatógépben való mosásra (lásd „Az első használat előtt“). 
 
•  Ha a serpenyőben leég az étel, öntsön a serpenyőbe meleg vizet, valamint mosogatószert, majd 
hagyja állni egy órán keresztül. Szükség esetén mossa el a szivacs puha részével, majd törölje át 
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papírtörlővel, ill. olajozza meg a felületet, hogy az ne veszítse el tapadásmentes tulajdonságát (lásd 
„Az első használat előtt“). 
 
•  Ha az étel kezd leragadni az edényben, ez már a tapadásmentes tulajdonság gyengülését jelenti, 
amit a túlmelegedés vagy a nem megfelelő gondoskodás okozhat (lásd „Az első használat előtt“). Erre 
a károsodásra nem vonatkozik a garancia. 
 
•  A vízkő vékony réteget képezhet a serpenyő felületén. Vízkő akkor alakulhat ki, ha kemény vízben 
főzzük az ételt. Eltávolíthatjuk ecetes oldattal, vagy citromsavval, ill. érdemes a felületet olajjal 
átkenni, hogy a serpenyő továbbra is tapadásmentes maradjon. 
 
•  A tapadásmentes felület nem hámlik, nem káros az egészségre. 
 
 

Tapadásmentes felület Thermospot technológiával 
 
A Tefal edények beszerezhetők Thermo-Spot ™ technológiával és anélkül is. Ha a serpenyőjén van 
hőmérséklet kijelző, ahogy a képen látható, láthatja, mikor éri el a serpenyő a főzéshez szükséges 
optimális hőmérsékletet (kb. 190 ° C). 
 
Hideg állapotban: látható a Thermo-Spot ™ struktúra. Tegyen a serpenyőbe egy csepp olajat, és várja 
meg, míg a Thermo-Spot-nak nem lesz világos színe. Ebben a pillanatban a serpenyő tökéletesen 
felmelegedett és kész a főzéshez. Amint nem látja a struktúrát, csökkentse a hőfokot. Ez a 
technológia megakadályozza, hogy a serpenyő túlmelegedjen. 
 

Kerámia felületű edény 
 
•  A kerámia felület akár 300 ° C-ig melegíthető kályhán is.  
•  A kerámia felület belsejében található magas szintű hőállóságnak köszönhetően lesz a serpenyőből 
ideális eszköz a sütéshez. 

•  A kerámia edények az egészséges étkezést biztosítják, mivel igényelnek annyi olajat vagy zsírt a 
főzéshez. 
 
Segédeszközök 
 
•  A hosszú élettartam megőrzéséhez ajánljuk, hogy az edényekhez műanyag, fa vagy szilikon 
segédeszközöket használjon. 
•  Ha az edénye tapadásmentes felülettel van ellátva, nézze meg a következő részt: „Tapadásmentes 
felületű edények“. 
•  Az enyhe elszíneződés normális jelenség, nem csökkenti az edény teljesítményét. 
 
 
Sütőben vagy grillen való használat 
 
•  Az edény akár 260 ° C-ig használható sütőben, ill. gáz esetében 9-es fokozatig, ha a fogantyúi 
rozsdamentes acélból készültek bakelit vagy szilikon részek nélkül. Olvassa el a fogantyúkról és 
nyelekről szóló részt ahol megnézheti, melyik típusú edénynél milyen hőmérséklet biztonságos. 
•  Ha az edényt behelyezi a sütőbe, vagy onnan kiveszi, mindig használjon sütőkesztyűt. 
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•  Az edzett üvegből készült fedő 175 ° C-ig használható a sütőben, ill. gáz esetében 4-es fokozatig. 
Mielőtt a serpenyőt a sütőbe helyezi magasabb hőfokon, az üvegfedőt el kell távolítani róla. Olvassa 
el a fogantyúkról és nyelekről szóló részt. 
•  A rozsdamentes acélból vagy szilikonból készült fogantyúval ellátott serpenyőt a grillre lehet tenni, 
de minimum 5 cm távolságra a hőforrástól. 
 

Az edény tisztítása 
 

•  A serpenyő belső és külső felét mossa el forró vízzel és mosogatószerrel, szivacs segítségével 
minden használat után. Gondosan öblítse le, és szárítsa meg. 
•  Soha ne használjon súrolószivacsot, se homokot az edény tisztítására. 
•  Soha ne öntsön a forró edénybe hideg vizet, ne is merítse hideg vízbe. Az erős hőingadozások a 
felület fodrozódását okozhatják. 
•  Az alumínium részek miatt (pl. szegecselés) a serpenyőt ne hagyja hosszan vízben ázni. Mindig 
gondosan törölje azt el. 
 
Mosogatógépben való mosás 
 

•  Nem minden Tefal edény mosható mosogatógépben, erről az információról győződjön meg a 
csomagoláson. Nézze meg a fogantyúkról és nyelekről szóló részt. A serpenyőt ajánljuk kézzel mosni, 
még ha mosható is mosogatógépben. 
•  A mosogatógépben való mosás után a külső felület és az alumínium részek bizonyos 
mosogatószerek miatt elveszíthetik a színüket. Erre a garancia nem vonatkozik, viszont a serpenyő 
teljesítményét sehogy nem befolyásolja. 
•  Hogy megvédje a tapadásmentes felületet, ajánljuk megismételni a felület megőrzésére szolgáló 
folyamatokat (lásd „Az első használat előtt“). 
•  Ne hagyja állni a serpenyőt a mosogatógépen azután, hogy lejárt a mosási ciklus. 
 

Mosás – tapadásmentes felületű edények 
 

•  A serpenyőt forró vízzel, folyékony mosogatószerrel és szivaccsal tisztítsa (homok és súrolószivacs 
nem ajánlott). 
•  Az ellenállóbb foltokat és a ráégett ételt áztassa forró vízbe. Használjon vízzel kevert folyékony 
súrolószert a rozsdamentes részekre, amely masszát alkot. A masszát vigye fel egy puha rongyra, 
majd a serpenyőt mossa körkörös mozdulatokkal a belsejétől kifelé mozogva. A masszát forró 
szappanos vízzel mossa le, majd azonnal szárítsa meg az edényt.  
•  A serpenyő tisztítására soha ne használjon fehérítő szert, sütő tisztítására alkalmas tisztítószert, se 
klór tartalmú szereket, mivel a rozsdamentes felületre extra erős rozsdásodást okozó hatásuk van, 
akár higított formában is. Az acélon apró lyukak alakulnak ki, amelyeket első látásra észre se veszünk, 
de a főzés minőségére hatásuk van. 
•  Ne használjon homokot és súrolószivacsot az edény mosására. 
•  Nejlon csiszolószivacsok használhatók. 
•  Figyelem: a rozsdamentes felület egyes csiszoló hatású mosogatószerek miatt elveszítheti a fényét, 
amelyre a garancia nem vonatkozik. 
•  A serpenyőt ajánljuk kézzel mosni, még ha mosható is mosogatógépben. A mosás után máris 
törölje el az edényt, hogy ne mattoljon meg a felülete. 
•  Ne hagyja állni a serpenyőt a mosogatógépen azután, hogy lejárt a mosási ciklus. 
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• A rozsdamentes edényen idővel kék vagy sárga foltok jelenhetnek meg. Ez természetes jelenség, a 
túlmelegedés hatására alakul ki, nincs hatása az edény minőségére. 
• A nem elégséges tisztítás során, vagy a víz nem teljes forrása esetén fehér foltok jelenhetnek meg 
az edényen (pl. burgonya főzésekor), ill. szivárvány hatás/változó csillogás, barna körök is 
kialakuhatnak. 
•  A rozsdamentes acélból készült edény külső felületén elszíneződés alakulhat ki. Ezt az elszíneződést 
speciális tisztítószerrel, valamint citromsavval, ill. ecetes oldattal távolíthatja el. 
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