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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ NÁDOBÍ TEFAL 
 
Výrobek:  Pánve TEFAL 
 
Výrobce: Tefal 
 
 
 Důležité 
 
 Před prvním použitím produktu si přečtěte bezpečnostní pokyny. 

 Tento produkt byl navržen pouze k domácímu použití. 

 Přečtěte si prosím všechny části informací k použití a péči o produkt, aby Váš produkt vždy 
dosahoval těch nejlepších výsledků. 

 Dodržením těchto pokynů k péči o produkt zabráníte výstupu výparů z pánve a přehřívání pokrmů 
při jejich přípravě. Výpary mohou být nebezpečné pro zvířata s citlivým dýchacím systémem, např. 
pro ptáky.  

 Tento produkt splňuje nařízení platná pro produkty určené pro styk s potravinami. 
 
 
 

Všeobecné bezpečnostní pokyny 




Nikdy nevařte jídlo bez dozoru.  

 Nádobí Tefal není určeno pro děti, pokud děti nejsou pod dozorem zodpovědné osoby nebo od ní 
nedostaly konkrétní pokyn týkající se produktu. Děti musí být pod dohledem, aby si se zařízením 
nehrály. 

 V blízkosti kamen dbejte zvýšené opatrnosti a používejte kryt poklice nebo kryt proti rozstřikování, 
abyste předešli popálení/opaření v důsledku výstupu horké páry.  

 Nedotýkejte se nádobí mokrou utěrkou, rukavicemi do trouby ani držákem hrnců a nestavte je na 
mokrý povrch. Horké nádobí pokládejte výhradně na povrch odolný proti vysoké teplotě. 

 Nedávejte studenou vodu, led ani zmrazené jídlo přímo na pánev, protože by mohlo dojít k 
rychlému výstupu páry, která by Vás mohla popálit nebo zranit přihlížející osoby. Buďte v tomto 
ohledu mimořádně opatrní, pokud je na pánvi horký olej. Při jeho styku s částí pokrmu obsahující 
vodu totiž může dojít k rychlému výstupu páry. 

 Nekombinujte nádobí do dvojitého vařiče. Jednotlivé díly nejsou určeny k tomuto účelu a takové 
použití by mohlo vést k popáleninám způsobeným párou nebo zranění uživatele a přihlížejících osob.  

 Nádobí TEFAL se nesmí nikdy používat vmikrovlnné troubě. 

 Doporučujeme používat pánve k fritování (např. chipsy, samosas atd.). 

 Vždy zabraňte tomu, aby rukojeť pánve přečnívala před okraj plotny. 

 Nikdy nestavějte horkou pánev na podlahu nebo poblíž kraje kuchyňské pece. 

 Pokládejte horké pánve na zadní část pracovní plochy, kde mohou bezpečně vychladnout. 

 Když chcete chytit držadlo nebo rukojeť, doporučujeme použít rukavice do trouby. 
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 V případě vzniku plamene na pánvi vypněte zdroj tepla a přehoďte přes pánev hasicí deku nebo 
navlhčenou utěrku a nechejte ji zde 30 minut ležet. 

 Při vaření s olejem je vždy třeba postupovat opatrně. Pánev nesmí být přeplněná a nesmíte 
používat příliš vysokou teplotu. 

 Malé pánve stavte opatrně na podpěrnou konstrukci plynové plotny, pro kterou většina výrobců 
plynových sporáků poskytuje trojnožku. 

 V případě přehřátí s nádobím nehýbejte, ale nechejte je nejprve vychladnout. V opačném případě 
totiž hrozí riziko případného roztavení hliníku v zapouzdřené podnoži. 
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