
 

 

TEFAL 
VARNOSTNI NAPOTKI ZA UPORABO POSODE 

Pomembno 

 Pred uporabo izdelka preberite varnostne nasvete. 

 Ta izdelek je zasnovan izključno za uporabo v gospodinjstvu. 

 Vzemite si čas in preberite vse rubrike, ki vsebujejo informacije o uporabi in negi izdelka ter si tako zagotovite najboljše rezultate. 

 Če boste sledili navodilom za nego, boste preprečili sproščanje hlapov iz pregretih ponev in hrane. Ti hlapi so lahko nevarni  za živali z izredno občutljivimi dihali, na primer ptice. 
Priporočamo vam, da ptice umaknete iz kuhinje.  

 Ta izdelek je skladen s predpisi za izdelke, ki prihajajo v stik s hrano. 
 

Splošni varnostni nasveti 
 Ko pripravljate hrano, posode nikoli ne puščajte brez nadzora.  

 Posoda Tefal ni zasnovana tako, da bi jo lahko uporabljali otroci, razen če jih glede uporabe izdelka pouči in nadzira oseba, odgovorna za njihovo varnost. Nadzirajte otroke in 
poskrbite, da se ne igrajo z izdelkom. 

 Ko je izdelek na štedilniku, bodite previdni, uporabljajte pokrov ali zaščito pred škropljenjem ter tako preprečite, da bi se opekli/poparili z vročo tekočino ali paro.  

 Posode se ne dotikajte z mokro krpo, kuhinjskimi rokavicami ali prijemalkami ter je ne odlagajte na mokro površino. Vročo posodo odlagajte le na površine, ki so odporne na 
vročino. 

 Ne dodajajte mrzle vode, ledu ali popolnoma zamrznjene hrane neposredno v vročo ponev, saj lahko pride do izpusta pare, ki lahko opeče ali drugače poškoduje uporabnika ali 
osebo v bližini. Še posebej bodite previdni in upoštevajte prejšnje navodilo, ko je v ponvi vroče olje za pripravo hrane, saj lahko vroče olje ob stiku z elementi, ki vsebujejo vodo, 
nenadoma začne škropiti iz posode. 

 Posod ne nalagajte eno na drugo za segrevanje s paro. Ti izdelki niso zasnovani s tem namenom in takšna uporaba lahko povzroči opekline zaradi izpusta pare ali druge poškodbe 
uporabnika ali druge osebe v bližini.  

 Posode Tefal nikoli ne uporabljajte v mikrovalovni pečici. 
 Odsvetujemo uporabo ponev za cvrtje (npr. za čips, samose ipd.). 

 Nikoli ne pustite ročaja ponve v takšnem položaju, da štrli prek roba grelne plošče. 

 Vroče ponve nikoli ne odlagajte na tla ali na rob grelne plošče. 

 Vroče ponve odložite na zadnji del delovne površine, da se varno ohladijo. 

 Pri prijemanju ročajev je priporočena uporaba prijemalk. 

 V primeru, da začne ponev goreti, izklopite vir gretja in ponev pokrijte s požarno odejo ali vlažno brisačo ter počakajte 30 minut, nato pa jo odstranite. 

 Pri uporabi olja za pripravo hrane morate biti vedno previdni. Ponve ne smete preveč napolniti ali segrevati na preveliko temperaturo. 

 Majhne ponve je morda treba previdno namestiti na podstavke za plinske gorilnike, zato večina proizvajalcev plinskih štedilnikov svojim izdelkom priloži poseben podstavek. 

 V primeru pregretja posode ne premikajte, ampak jo zaradi nevarnosti morebitnega staljenega aluminija v trdni osnovi pustite, da se najprej ohladi. 
 

 


