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NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU: RIAD TEFAL 
Výrobok: Panvice TEFAL 
 
Výrobca: Tefal 
 
Pred prvým použitím 
 
•  Odstráňte obalový materiál, štítky, nálepky a cedule. 
UPOZORNENIE: Niektoré riadu je odosielaný s ochranným plastovým dielom, umiestneným najmä 
pod rukoväťou. Odstráňte prosím tento diel pred prvým použitím, pretože by 
inak mohlo vzniknúť riziko požiaru. 
•  Nádobí umývajte v teplej mydlovej vode, potom opláchnite a riadne vysušte mäkkou utierkou 
alebo papierovou utierkou. 

•  U riadu s nepriľnavým vnútorným povrchom zahrievajte každú panvicu na nízku teplotu po dobu 
30 sekúnd, potom vypnite zdroj tepla, nalejte lyžicu oleja a čistou utierkou alebo 
papierovou utierkou olej rozprestrite po celom vnútornom povrchu. Nadbytočný olej zotrite. Potom 
je treba panva pravidelne udržiavať, aby si jej nelepivý povrch uchoval nepriľnavé 
vlastnosti. 

 
Všeobecné tipy na varenie 
 
•  Pri varení vždy používajte nízky alebo stredný stupeň tepla (vrátane varenia vody). Nízky a stredný 
stupeň tepla ponúka najlepší výkon. Vysoký stupeň tepla môže poškodiť riad a na 
tento typ poškodenia sa nevzťahuje záruka. Vysoký stupeň tepla používajte výlučne na riedenie 
tekutiny. Stredné a stredne vysoký stupeň tepla používajte k praženia, vyprážanie pri 
miešanie a vyprážanie. Nízky stupeň tepla používajte k zahrievaniu pokrmu, povarení a príprave 
jemných omáčok. 
•  Nikdy nenechávajte riadu variť na sucho a neklaďte prázdne nádoby na zohriatu platňu alebo nad 
plameň. 
•  Zvoľte správnu veľkosť platne a silu plameňa, aby sa teplo alebo plameň dotýkal len dna riadu a 
nestúpal po stranách hore. 
•  Nepoužívajte panvice s nepriľnavým povrchom na flambovanie. 
•  Pred vyčistením nechajte panvicu vychladnúť, aby ste zabránili deformáciám spôsobeným silnú 
zmenou teploty. Vyvarujte sa extrémnym zmenám teploty. 
•  Neposúvajte ani netlačte riadu cez povrch platne, pretože by ste mohli poškodiť ako riad, tak 
povrch platne. 
•  Odfarbenie: Prehriatie a extrémne zmena teploty môže spôsobiť hnedé alebo modré škvrny. 
Nejedná sa o vadu produktu, ale o jav plynúce z používania príliš vysokého stupňa tepla 
(Zvyčajne v prázdnej alebo minimálne naplnené panvici). Tiež veľké množstvo železa v používanej 
vode môže spôsobiť odfarbenie a hrdzavo vzhľad panvy. Veľké množstvo vápna vo vode 
môže spôsobiť biele škvrny, ktoré však môžete ľahko odstrániť citrónovou šťavou alebo bielym 
octom. 
•  Pri varení vody pridávajte do vody soľ až potom, čo voda začne vrieť. Zabránite tak tomu, aby zrnká 
soli poškodila oceľové časti riadu. 
•  Nikdy nezahrievajte tuk ani olej tak dlho, že by začal fajčiť, horieť alebo černieť. 
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•  Mlieko sa ľahko pripáli. Zahrievajte na nízky alebo stredný stupeň, kým sa okolo okraja nezačnú 
vytvárať bublinky. 
•  Aby nedošlo k rozliatiu, nenapĺňajte panvicu do viac ako dvoch tretín objemu. 
•  Nepoužívajte panvicu na skladovanie kyslých, slaných alebo tučných jedál pred varením ani po 
ňom. 
•  Ak nebude uvedené inak, používajte panvica Tefal výhradne na platni a nie v rúre - pozri tiež časť o 
rukovätiach, kruhových ovládačoch a pokrievkach. 
 

Vhodnosť platne a používanie 
 
•  Zaistite, aby panva bola vhodná pre Vašu platňu. Potrebné údaje nájdete na symboloch uvedených 
na obale, balenie alebo v katalógu. 
•  Vždy pred varením vysušte z vonkajšej strany dno riadu - predovšetkým v prípade keramickej, 
halogénové alebo indukčné platne. V opačnom prípade sa panva môže k platni prilepiť. 
•  V závislosti od typu platne sa dno panvice môže zafarbiť alebo poškriabať. Toto je normálne. 
•  Postavte panvicu nad vhodne silný plameň alebo na platňu, vždy na stred zdroja tepla. 
•  Na keramické platni zaistite, aby platňa i dno panvice / hrnca boli dokonale čisté. Zabránite tak 
zachytenie nečistoty medzi panvou a platňou, ktoré by viedlo k poškriabaniu platne. 
•  Nikdy panvice neposúvajte po povrchu platne - panvicu / hrniec vždy zdvihnite. 
•  Nikdy nesmýkejte panvičkou, panvíc wok ani rajnice na sporáku počas varenia. 
zberný kôš 

 

Používanie riadu na indukčné platni 
 
Indukcia je spôsob ohrevu, ktorý je oveľa rýchlejší a výkonnejší ako iné zdroje tepla. Na zaručenie 
správneho výkonu Vášho riadu: 
• Nikdy neohrievajte prázdnu panvicu ani hrniec. 
• Pri predhrievanie panvy odporúčame, aby ste kruhový ovládač (stupeň výkonu) nastavili na strednú 
teplotu (prečítajte si pokyny k prevádzke platne). 
• Ak používate panvicu s nepriľnavým povrchom, používajte technológiu Thermospot, aby ste videli, 
kedy panvica dosiahla najlepšie teploty na varenie. Potom stačí pridať jedlo a znížiť teplotu a 
udržiavať ju (aby ste zabránili prehriatiu panvy). 
UPOZORNENIE: Účinnosť panvy môže byť ovplyvnená priemerom a výkonom platne. 
 

Držadlá a rukoväte 
 
•  Držadlá a rukoväte sa môžu za istých podmienok zahriať. Vždy majte po ruke rukavice do rúry. Pri 
varení sa uistite, že sa rukoväť nenachádza nad inou horúcou platňou alebo 
plameňom. Zabráňte styku rukoväťou s priamym teplom alebo plameňom a neumiestňujte je 
bezprostredne nad horúci gril. 
•  Niektoré držadlá a rukoväte sú priskrutkované a skrutky sa časom môžu vzhľadom k neustálemu 
zahrievanie a ochladzovanie uvoľniť. Ak sa tak stane, musíte ich starostlivo dotiahnuť. 
Nepriťahujte je však príliš, pretože by ste mohli poškodiť pokrievku alebo rukoväť. Ak sa Vám skrutka 
nepodarí dotiahnuť alebo je rukoväť prinitované alebo privarené, zavolajte na 
linku pomoci. 
•  Ak je držadlo alebo rukoväť z nerezovej ocele, sú zvyčajne bezpečné do teploty 260 ° C / stupne 
výkonu 9 pri plyne. 
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•  Ak je držadlo alebo rukoväť z nerezovej ocele so silikónovou vložkou alebo obalom, sú bezpečné do 
rúry do teploty 210 ° C / stupne výkonu 6 u plynu maximálne na jednu 
hodinu. 
•  Pokiaľ má Vaša pokrievka rukoväť z čistého bakelitu (tzn. Bez ďalších lemov), je jej použitie 
bezpečné do teploty 175 ° C (stupne výkonu 4 pri plyne) najdlhšie po dobu jednej hodiny 
•  Bakelitové držadlá a rukoväte s lemom nesmiete do rúry dávať vôbec. 
•  Žiadny ventilačný otvor nie je vhodný do rúry a nesmiete ho teda do rúry umiestňovať. 
 

Riad s nepriľnavým povrchom (starostlivosť a čistenie) 
 
•  Môžete používať väčšinu kovových pomôcok, s výnimkou nožov a metiel na šľahanie. Pri používaní 
akýchkoľvek kovových pomôcok si však počínajte veľmi opatrne. Nepoužívajte kovové 
pomôcky s ostrými hranami a nikdy nerežte priamo v panvici. Nepriľnavý povrch nikdy neodierajte 
ani doň nepichajte. Na poškriabaniu sa nevzťahuje záruka. 
•  Pri postupnom používaní môže dôjsť k nepatrnému odfarbeniu nepriľnavého povrchu. Toto je 
celkom bežný jav, ktorý nebude mať vplyv na nepriľnavosť riadu. 
•  Drobné povrchové škvrny a škrabance sú bežné a nemajú negatívny vplyv na nepriľnavosť povrchu. 
Na tieto škvrny sa nevzťahuje záruka. 
•  U riadu s nepriľnavým povrchom nie je potrebné používať spreje na varenie. Použitím týchto 
sprejov môže dôjsť k tvorbe neviditeľné vrstvy na povrchu panvy, ktorá bude mať vplyv na jej 
nepriľnavosť. 
•  Prevádzajte pravidelnú údržbu nepriľnavého povrchu, ktorú zaistíte výkon, a to predovšetkým pri 
umývaní v umývačke (pozri "Pred prvým použitím"). 
•  Ak v panvici nechtiac spálite jedlo, naplňte panvicu teplou vodou a prostriedkom na umývanie 
riadu a nechajte ho pôsobiť po dobu jednej hodiny. Potom panvicu v prípade potreby umyte 
ako obvykle špongiou s neodíravým povrchom (nepriľnavou čistiace špongiou). Potom nepriľnavý 
povrch vytrite papierovým obrúskom s trochou oleja na varenie, čím obnovíte jeho 
nepriľnavé vlastnosti (pozri "Pred prvým použitím"). 
•  Ak sa jedlo začne "lepiť" na panvicu, je toto zvyčajne znakom oslabenia nepriľnavých vlastností 
povrchu vzhľadom k prehrievaniu panvy, jej nepravidelné údržbe (pozri "Pred prvým 
použitím "), spálenie jedla v panvici alebo navrstvenie zvyškov jedla v panvici. Na tento typ 
poškodenia sa nevzťahuje záruka výrobcu (pozri "Záruka"). 
•  Nános alebo šupinky vodného kameňa môžu na povrchu v panvici utvoriť povlak. K tomu často 
dochádza, keď sa panva priebežne používa na varenie zeleniny, ktorá sa varí v tvrdej 
vode. Tieto zvyšky odstránite zriedeným octom alebo citrónovou šťavou. Tento problém sa dá tiež 
vyriešiť tak, že po umytí a vysušený panvy streknete trochu oleja na vyprážanie na 
nepriľnavý povrch, čím sa opäť obnoví vlastnosti nepriľnavého povrchu. 
•  Nepriľnavý povrch sa pri bežnom používaní v domácnosti nemá odštepovať ani lúpať. Nechcené 
požití častíc povrchu nepredstavuje žiadne riziko. Tieto častice sú netoxické a úplne 
inertné. V prípade požitia sú teda pre telo úplne neškodné.  
 

Nepriľnavý povrch s technológiou Thermospot 
 
Riad Tefal je k dispozícii s technológiou Thermo-Spot ™ i bez nej. Pokiaľ má Vaša panva ukazovateľ 
teploty, ako je uvedené na obrázku, uvidíte, kedy panvica dosiahla 
optimálnej teploty na varenie (približne 190 ° C). 
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V chladnom stave: - Je viditeľná štruktúra Thermo-Spot ™. Pridajte do panvice kvapku oleja na 
varenie. Počkajte, kým Thermo-Spot nezíska jasnú farbu. V túto 
chvíľu je panva dokonale predhriata a pripravená na varenie. Akonáhle už štruktúru neuvidíte, znížte 
výkon, aby ste udržiavali teplotu. Táto technológia Thermospot 
Vám teda pomôže zabrániť prehriatiu panvice. 
 

Riad s keramickým povrchom 
 
•  Keramický povrch je možné zahriať na kachliach na teplotu 300 ° C. 
•  Táto vysoká tepelná odolnosť vnútorného keramického povrchu robí z panvice ideálny nástroj k 
praženie, opekanie do hneda a vyprážanie. 

•  Keramické riady propaguje zdravé varenie vďaka tomu, že nevyžaduje toľko nasýtených tukov a 
oleja. 
 
Pomôcky 
 
•  Odporúčame používať plastové, silikónové alebo drevené pomôcky pre najlepšie, dlhodobé 
výsledky. 
•  Pokiaľ má váš produkt nepriľnavý povrch, pozrite si časť "Riad s nepriľnavým povrchom". 
•  Jemné zafarbenie povrchu je normálny a nijako neznižuje výkon Vášho riadu. 
 
Použitie v rúre a na grile 
 
•  Použitie riadu v rúre je bezpečné do teploty 260 ° C / stupeň výkonu 9 pri plyne, ak sú rukoväte z 
nerezovej ocele bez bakelitové alebo silikónové vložky či obalu. Prečítajte si časť 
o rukovätiach a držadlách, kde skontrolujete, aká teplota je pre riad bezpečná. 
•  Pri vkladaní riadu do rúry a jeho vyťahovanie von vždy používajte rukavice do rúry. 
•  Pokrievka z tvrdeného skla sú bezpečné pre použitie v rúre do maximálnej teploty 175 ° C / stupeň 
výkonu 4 pri plyne. Predtým, než panvicu umiestnite do rúry s vyššou teplotou, než 
ktorá je uvedená vyššie, treba sňať sklenenú pokrievku. Prečítajte si časť "Držadlá a rukoväte". 
•  Riad s rukoväťou z nerezovej ocele bez silikónové alebo bakelitové vložky s nepriľnavým vnútorným 
povrchom možno dávať pod gril, avšak v minimálnom odstupe 5 cm od vykurovacieho telesa 
grilu. 
 

Umývanie riadu 
 

•  Po každom použití umyte vnútorný aj vonkajší povrch svoje panvice hubkou s horúcou vodou a 
tekutým prostriedkom na umývanie riadu. Dobre ju opláchnite a dôkladne osušte. 
•  Nepoužívajte drôtenky ani piesok na umývanie riadu. 
•  Takisto nikdy nenalievajte do rozohriatej panvice studenú vodu ani panvicu neponárajte do 
studenej vody. Prudké zmeny teploty môžu spôsobiť skrútenie kovu, a tým pádom zvlnenie 
základne. 
•  Kvôli hliníkovým prvkom (napr. Nity) svoju panvicu nenechávajte moc dlho stáť ponorenú vo vode. 
Vždy svoje riady dôkladne utrite. 
 
 
 
Umývanie v umývačke 
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•  Nie všetko riadu Tefal smie do umývačky. Vždy si túto informáciu overte na obale výrobku. Pozri 
tiež "Rukoväte, madlá a pokrievky". Aj keď smie váš riad do umývačky, aj tak ho 
odporúčame umývať ručne. 
•  Pri umývaní v umývačke sa môžu vonkajší povrch a hliníkové prvky vďaka niektorým umývacím 
prostriedkom obrúsiť a stratiť farbu. Naša záruka sa na tento typ opotrebenie nevzťahuje, 
výkonu panvy sa to však nijako nedotkne. 
•  Aby ste uchránili výkon nepriľnavého povrchu, odporúčame opakovanú "úpravu" po umytí v 
umývačke (pozri "Pred prvým použitím"). 
•  Nenechávajte svoje riadu v umývačke stať potom, čo dobehne umývací cyklus. 
 

Umývanie - riad s nepriľnavým povrchom 
 

•  Pokiaľ ide o pravidelnú starostlivosť, umývajte svoje panvy horúcou vodou, tekutým čistiacim 
prostriedkom a hubkou (piesok ani drôtenky sa neodporúčajú). 
•  Odolnejšie škvrny alebo pripálené jedlo najprv zmäkčite v horúcej vode. Použite jemný špeciálny 
práškový čistiaci prostriedok na nerezovú oceľ zmiešaný vodou, ktorý vytvorí pastu. 
Naneste pastu na kúsok mäkkej látky. Umývajte kruhovými pohybmi od centra smerom von. Umyte v 
horúcej mydlovej vode, okamžite osušte, aby povrch nezmatnil. 
•  Nikdy na umývanie svojej panvice nepoužívajte bieliaci prostriedok, prostriedky na umývanie rúry 
alebo produkty na báze chlóru, pretože majú na nerezovú oceľ extrémne korozívne účinok, a to aj vo 
zriedenom stave. Na nerezu sa objavia drobné jamky, ktoré nemusia byť na prvý pohľad ani vidieť, 
ale majú vplyv na kvalitu varenie. 
•  Nepoužívajte drôtenky, drôtené hubky ani piesok na umývanie riadu. 
•  Nylonové abrazívne hubky sa používať smie. 
•  Pozor: nerezová povrchová úprava a prvky môžu vďaka abrazívnom vlastnostiam niektorých 
prípravkov do umývačky stratiť lesk. Na tieto účinky sa nevzťahuje záruka. 
•  Aj keď vaše riadu smie do umývačky, aj tak ho doporučujeme umývať ručne. Potom riadu okamžite 
po umytí dôkladne utrite, aby povrch nezmatnil. 
•  Nenechávajte svoje riadu v umývačke stať potom, čo dobehne umývací cyklus. 
•  Na nerezového riadu sa časom môžu objaviť modré alebo žlté farebné odtiene. Je to prirodzený 
jav, ktorý môže byť dôsledkom prehriatiu a nie je to žiadny znak vady riadu. 
•  Pri nedostatočnom čistení alebo úplnom vyvreniu vody môžu vzniknúť: - biele škvrny (napr. Od 
varenia zemiakov), jemný biely kameň, dúhový efekt / meniace sa trblietanie, hnedé kruhy 
(Stopy od vysušenie vody). 
•  Ak je produkt vyrobený z nerezovej ocele, môže na vonkajšom povrchu dôjsť k odfarbeniu. Toto 
odfarbenie možno odstrániť špeciálnym čistiacim prostriedkom na nerezové riad alebo 
citrónovou šťavou alebo octom pridaným do bežného roztoku na čistenie. 
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