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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA UŻYWANIA NACZYŃ TEFAL 
 

Produkt:  Patelnia TEFAL 
 
Producent: Tefal 
 
 
Ważne 
 
• Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zapoznać się z instrukcjami 
dotyczącymi bezpieczeństwa. 
• Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. 
• Należy dokładnie zapoznać się z informacjami dotyczącymi użycia i konserwacji 
produktu. 
• Postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi pielęgnacji, zapobiegniesz 
wydostawaniu się oparów z garnka i przegrzewaniu żywności podczas gotowania. 
Wytwarzona para może być niebezpieczna dla zwierząt z wrażliwym układem 
oddechowym, np. ptaków. 
• Produkt jest zgodny z przepisami dotyczącymi produktów mających kontakt z 
żywnością. 
 
 
 

 
Ogólne instrukcje bezpieczeństwa 

 

  

• Nigdy nie zostawiaj włączonej patelni bez nadzoru. 

• Naczynia kuchenne Tefal nie są przeznaczone dla dzieci. Wyjątkiem jest, że będą 
nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich ochronę lub otrzymały od niej 
instrukcje dotyczące korzystania z naczynia. Dzieci należy pilnować, aby nie bawiły 
się urządzeniem. 
• Zachowaj szczególną ostrożność w pobliżu pieca i używaj pokrywy lub osłony 
przeciw pryskaniu, aby uniknąć poparzenia / oparzenia gorącą parą. 
• Nie dotykaj naczyń wilgotną szmatką, rękawicami do piekarnika lub uchwytem do 
garnków i nie umieszczaj ich na mokrej powierzchni. Gorące naczynia należy 
umieszczać wyłącznie na powierzchni odpornej na ciepło. 
• Na patelnię nie należy bezpośrednio wlewać zimnej wody, lodu lub zamrożonej 
żywności, ponieważ może to spowodować gwałtowne wytworzenie pary, która może 
doprowadzić do poparzenia lub poważnego zranienia. Zachowaj szczególną 
ostrożność, jeśli na patelni znajduje się gorący olej. W kontakcie z wodą może 
spowodować gwałtowne wytworzenie się pary lub może się zapalić. 
• Naczynia kuchenne TEFAL nigdy nie powinny być używane w kuchence 
mikrofalowej. 
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• Zalecamy stosowanie patelni do frytek (np. chipsy, samosas, itp.). 
• Zawsze należy unikać wystawania rączki patelni poza krawędź płyty kuchennej. 
• Nigdy nie stawiaj gorącej patelni na podłodze lub w pobliżu krawędzi piekarnika. 
• Gorącą patelnię umieść w miejscu , gdzie może bezpiecznie ostygnąć. 
• Jeśli chcesz chwycić za uchwyt lub rękojeść patelni, zalecamy używanie rękawic 
kuchennych. 
• W przypadku pojawienia się płomienia na patelni, wyłącz źródło ciepła i umieść na 
patelni koc do gaszenia ognia lub wilgotną szmatkę i pozostaw tam na 30 minut. 

• Zawsze zachowuj szczególną ostrożność podczas smażenia na oleju. Patelnia nie 
może być przepełniona i nie wolno używać zbyt wysokiej temperatury. 

• Małe patelnie należy ostrożnie umieścić na konstrukcji wsporczej kuchenki 
gazowej, które w większości przypadków wyposażone są również w mniejszą 
nadstawkę. 

• W przypadku przegrzania nie dotykaj patelni, ale najpierw poczekaj, aż ostygnie. 
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