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BEZPEČNOSTNÝ SPRIEVODCA INŠTRUKCIAMI RIADU TEFAL 
 
Výrobok:  Panvice TEFAL 
 
Výrobca: Tefal 
 
Dôležité 

 

• Pred prvým použitím produktu si prečítajte bezpečnostné pokyny. 

• Tento produkt bol navrhnutý iba na domáce použitie. 

• Prečítajte si prosím všetky časti informácií na použitie a starostlivosť o produkt, aby Váš produkt 
vždy dosahoval tie najlepšie výsledky. 

• Dodržaním týchto pokynov k starostlivosti o produkt zabránite výstupe výparov z panvice a 
prehrievanie pokrmov pri ich príprave. Výpary môžu byť nebezpečné pre zvieratá s citlivým dýchacím 
systémom, napr. pre vtáky. 

• Tento produkt spĺňa platné nariadenia pre produkty určené na styk s potravinami. 

 
 
 

Všeobecné bezpečnostné pokyny 

  

• Nikdy nevarte jedlo bez dozoru. 

• Riad Tefal nie je určené pre deti, ak deti nie sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo od nej 
nedostali konkrétny pokyn týkajúce sa produktu. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so zariadením 
nehrali. 

• V blízkosti kamen dbajte na zvýšenú opatrnosť a používajte kryt pokrievky alebo kryt proti 
rozstrekovanie, aby ste predišli popáleniu / obarenia v dôsledku výstupu horúcej pary. 

• Nedotýkajte sa riad mokrou utierkou, rukavicami do rúry ani držiakom hrncov a nestavajte ich na 
mokrý povrch. Horúci riad pokladajte výhradne na povrch odolný proti vysokej teplote. 

• Nedávajte studenú vodu, ľad ani zmrazené jedlo priamo na panvicu, pretože by mohlo dôjsť k 
rýchlemu výstupu pary, ktorá by Vás mohla popáliť alebo zraniť prizerajúci osoby. Buďte v tomto 
ohľade mimoriadne opatrní, pokiaľ je na panvici horúci olej. Pri jeho styku s časťou pokrmu 
obsahujúce vodu totiž môže dôjsť k rýchlemu výstupu pary. 

• Nekombinujte riadu do dvojitého variča. Jednotlivé diely nie sú určené na tento účel a také použitie 
by mohlo viesť k popáleninám spôsobeným parou alebo zranenie užívateľa a prizerajúcich osôb. 

• Riad TEFAL sa nesmie nikdy používať vmikrovlnné rúre. 

• Odporúčame používať panvy na fritovanie (napr. Chipsy, samosas atď.). 

• Vždy zabráňte tomu, aby rukoväť panvy prečnievala pred okraj platne. 

• Nikdy nestavajte horúcu panvicu na podlahu alebo blízko kraja kuchynskej pece. 

• Pokladajte horúce panvice na zadnú časť pracovnej plochy, kde môžu bezpečne vychladnúť. 

• Keď chcete chytiť držadlo alebo rukoväť, odporúčame použiť rukavice do rúry. 

• V prípade vzniku plameňa na panvici vypnite zdroj tepla a prehoďte cez panvu hasiaci deku alebo 
navlhčenú utierku a nechajte ju tu 30 minút ležať. 
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• Pri varení s olejom je vždy potrebné postupovať opatrne. Panva nesmie byť preplnená a nesmiete 
používať príliš vysokú teplotu. 

• Malé panvice stavajte opatrne na podpernú konštrukciu plynové platne, pre ktorú väčšina výrobcov 
plynových sporákov poskytuje trojnožku. 

• V prípade prehriatia s riadom nehýbte, ale nechajte ich najprv vychladnúť. V opačnom prípade totiž 
hrozí riziko prípadného roztavenie hliníka v zapuzdrené podnoži. 
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