
 

 

TEFAL 
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ PENTRU UTILIZAREA VASELOR DE GĂTIT 

Important 

 Înainte de utilizarea produsului dumneavoastră, citiţi recomandările de siguranţă. 

 Acest produs este destinat exclusiv pentru uz casnic. 

 Va rugăm sa acordaţi timp citirii fiecărei secţiuni diferite referitoare la informaţiile privind utilizarea şi întreţinerea, pentru a obţine cele mai bune rezultate de la produsul 
dumneavoastră. 

 Prin respectarea acestor instrucţiuni de întreţinere, veţi împiedica degajarea de fum de la tigăile şi alimentele care au fost supraîncălzite. Acest fum ar putea fi periculos pentru 
animalele cu sisteme respiratorii foarte sensibile, cum ar fi păsările. Vă recomandăm să nu ţineţi păsările în bucătărie.  

 Acest produs este în conformitate cu reglementările privind produsele destinate să intre în contact cu produsele alimentare. 
 

Recomandări generale de siguranţă 
 Nu lăsaţi niciodată gătitul alimentelor nesupravegheat.  

 Vasele de gătit Tefal nu sunt destinate utilizării de către copii, cu excepţia cazului în care aceştia au fost supravegheaţi sau au primit instrucţiuni referitoare la utilizarea aparatului 
din partea unei persoane care răspunde de siguranţa lor. Copiii ar trebui supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul. 

 Fiţi atenţi în apropierea cuptoarelor şi utilizaţi un capac sau un mijloc de protecţie împotriva stropilor pentru a preveni arsurile/opăririle cauzate de stropire sau abur fierbinte.  

 Nu atingeţi vasul cu o lavetă umedă, mănuşi pentru cuptor sau suport de oală şi nici nu îl aşezaţi pe o suprafaţă umedă. Vasele de gătit fierbinţi ar trebui să fie aşezate numai pe 
suprafeţe rezistente la căldură. 

 Nu adăugaţi apă rece, gheaţă sau produse alimentare congelate complet, direct într-o tigaie fierbinte, deoarece ar putea avea loc o degajare de abur, care ar putea provoca arsuri 
sau alte leziuni utilizatorilor sau persoanelor din jur. Fiţi prudent în special în această privinţă, atunci când tigaia conţine ulei încins folosit în timpul gătitului, întrucât sunt posibile 
degajări de abur când elementele care conţin apă intră în contact cu uleiul încins. 

 Nu uniţi vasele pentru gătit pentru a crea un recipient dublu. Aceste piese nu sunt concepute pentru un astfel de scop, iar o asemenea utilizare ar putea conduce la arsuri provocate 
de abur sau la alte leziuni provocate utilizatorilor sau persoanelor din jur.  

 Vasele de gătit Tefal nu ar trebui să fie utilizate într-un cuptor cu microunde. 
 Nu se recomandă utilizarea tigăilor pentru prăjire (de exemplu, chipsuri, pateuri etc.). 

 Nu lăsaţi niciodată coada tigăii dumneavoastră ieşită în afară faţă de marginea plitei. 

 Nu aşezaţi niciodată o tigaie fierbinte pe podea sau în apropiere de marginea unei suprafeţe din bucătărie. 

 Aşezaţi tigăile fierbinţi în partea din spate a suprafeţei de lucru pentru a le permite să se răcească în siguranţă. 

 Se recomandă utilizarea mănuşilor pentru cuptor atunci când apucaţi de cozi şi de mânere. 

 În cazul în care tigaia ia foc, opriţi alimentarea cu căldură şi puneţi o pătură de incendiu sau un prosop umed deasupra  tigăii şi aşteptaţi timp de 30 de minute înainte să îl 
îndepărtaţi. 

 Întotdeauna fiţi foarte atent atunci când gătiţi cu ulei. Tigaia nu trebuie umplută excesiv şi nu trebuie utilizată o temperatură prea mare. 

 Tigăile mici pot necesita o aşezare cu atenţie pe elementele de susţinere a ochiurilor de aragaz pentru care majoritatea producătorilor de ochiuri de aragaz furnizează un adaptor. 

 În cazul supraîncălzirii, vasul de gătit nu ar trebui să fie mutat, ci ar trebui să fie lăsat mai întâi să se răcească, din cauza pericolului reprezentat de aluminiul posibil topit din baza 
încapsulată. 
 

 


