
 

 

TEFAL 
ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ ПОСУДУ 

Важливо. 
 Прочитайте поради щодо заходів безпеки, перш ніж використовувати виріб. 

 Цей виріб призначено лише для побутового використання. 

 Знайдіть час, щоб прочитати кожен розділ інформації про використання та догляд, для отримання найкращих результатів від використання свого виробу. 

 Дотримуючись цих інструкцій із догляду, ви уникнете викиду пари зі сковороди та перегріву продуктів харчування. Ці пари можуть бути небезпечні для тварин із дуже 
чутливою дихальної системою, таких як птахи. Ми рекомендуємо не тримати птахів на кухні.  

 Цей виріб відповідає вимогам для виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами. 
 

Загальні вказівки з безпеки 
 Ніколи не залишайте приготування їжі без нагляду.  

 Посуд Tefal не призначено для використання дітьми, якщо вони не перебувають під наглядом особи, відповідальної за їхню безпеку, і не отримали від них інструкції з 
питань використання виробу. Слідкуйте за тим, щоб діти не гралися з цим виробом.  

 Будьте обережні біля плити і використовуйте кришку або кришку-сітку, щоб уникнути опіків, спричинених бризками чи гарячою парою.  

 Не торкайтеся посуду вологою тканиною, рукавицями або прихваткою й не кладіть його на мокру поверхню. Гарячий посуд слід ставити тільки на термостійкі поверхні. 

 Не додавайте холодну воду, лід або повністю заморожені харчові продукти прямо на гарячу сковороду, оскільки може статися викид пари та спричинити опіки або інші 
травми користувачам чи іншим людям поруч. Слід бути особливо обережними в цьому відношенні, коли на сковороді є гаряча олія, що використовується в процесі 
приготування, оскільки можливі викиди пари, коли елементи, що містять воду, контактують із гарячою олією. 

 Не рекомендується поєднувати посуд, щоб зробити пароварку. Ці частини не призначені для цієї мети, і таке використання може призвести до парових опіків та інших 
травм користувачів або інших людей поруч.  

 Посуд Tefal ніколи не слід використовувати в мікрохвильовій печі. 
 Не рекомендується використовувати сковороду, щоб смажити у фритюрі (наприклад, чіпси, самоси і т.д.). 

 Ніколи не залишайте ручку сковороди стирчати над краєм варильної панелі. 

 Ніколи не ставте гарячу сковороду на підлогу або на край кухонної поверхні. 

 Гарячу сковороду слід ставити на задню частину робочої поверхні, щоб дати їй охолонути безпечно. 

 Рекомендується використовувати прихватки, тримаючи за ручки. 

 У разі загоряння сковороди вимкніть подачу тепла і накрийте сковороду протипожежною кошмою або змоченим рушником та залиште на 30 хвилин, перш ніж знімати. 

 Слід завжди бути обережними під час приготування їжі з олією. Не слід переповнювати сковороду або використовувати занадто сильний вогонь. 

 Невеликі сковороди може бути потрібно обережно ставити на опорні ніжки газових плит, для яких більшість виробників передбачили підставку. 

 У разі перегріву посуд не слід переміщати, а необхідно спочатку залишити його для охолодження через небезпеку розплавлення алюмінію всередині інкапсульованої 
основи. 
 

 


