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INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI: NACZYNIA TEFAL 

 
Produkt:  Patelnia TEFAL 
 
Producent: Tefal 
 
Przed pierwszym użyciem 
 
 
• Usuń opakowanie, wszystkie etykiety i naklejki. 
UWAGA: Niektóre naczynia wysyłane są z plastikowym elementem 
zabezpieczającym umieszczonym pod uchwytem. Przed pierwszym użyciem prosimy 
usunąć ten element. 
• Umyj naczynia w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła, a następnie dokładnie spłucz i 
osusz miękką ściereczką lub ręcznikiem papierowym. 
• W przypadku naczyń z nieprzywierającą powierzchnią wewnętrzną należy każdą 
patelnię podgrzać do niskiej temperatury przez 30 sekund, a następnie wyłączyć 
źródło ciepła, wlać łyżkę oleju i za pomocą czystej szmatki lub papierowego ręcznika  
rozprowadzić olej na wewnętrznej powierzchni. Zetrzyj nadmiar oleju. Patelnię należy 
regularnie konserwować, aby jej powierzchnia zachowała nieprzywierające   
właściwości. 

 
 

Ogólne wskazówki dotyczące gotowania 
 
 

• Podczas gotowania zawsze używaj niskiego lub średniego stopnia ciepła (w tym 
wrzącej wody). Niski i średni poziom ciepła zapewniają najlepszą wydajność. Wysoki 
stopień ciepła może uszkodzić naczynia, a tego rodzaju uszkodzenia nie są objęte 
gwarancją. Wysokiego stopnia ciepła używaj tylko i wyłącznie do rozcieńczania 
płynów. Do pieczenia i smażenia używaj średniego lub średnio wysokiego stopnia 
ciepła. Niski stopień używaj do podgrzewania potraw, gotowania i przygotowywania  
sosów. 
• Nigdy nie pozostawiaj na ogniu lub na rozgrzanej płycie kuchennej pustej patelni. 
• Wybierz właściwy rozmiar płyty lub palnika oraz odpowiednią moc płomienia, tak 
aby ciepło lub płomień dotykało tylko dna naczynia i nie unosiło się na boki. 
• Nie używaj patelni z nieprzywierającą powierzchnią do flambirowania. 
• Aby zapobiec deformacji spowodowanej silnymi zmianami temperatury przed 
czyszczeniem poczekaj, aż naczynie ostygnie. Unikaj ekstremalnych zmian 
temperatury. 
• Nie należy popychać ani naciskać naczyń na powierzchnię płyty, ponieważ może to 
uszkodzić zarówno naczynie, jak i powierzchnię płyty. 
• Zmiana koloru: Przegrzanie i ekstremalne zmiany temperatury mogą doprowadzić 
do wystąpienie brązowych lub niebieskich odbarwień. Nie jest to wada produktu, ale 
zjawisko wynikające ze zużycia zbyt dużej ilości ciepła (zwykle przez nagrzewanie  
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pustej lub minimalnie wypełnionej patelni). Ponadto duża ilość żelaza w użytej 
wodzie może również powodować odbarwienie i zardzewiały wygląd patelni. Duża 
ilość wapna w wodzie może powodować wystąpienie białych plam, które można 
łatwo usunąć sokiem z cytryny lub białym octem. 
• Gotując wodę, dodaj sól do wody dopiero po zagotowaniu się wody. Zapobiegnie to 
uszkodzeniu przez sół stalowych elementów naczyń. 
• Nigdy nie podgrzewaj tłuszczu lub oleju do momentu aż zacznie się palić lub 
czernić. 
• Mleko łatwo się pali. Dlatego należy je ogrzewać na niskim lub średnim stopniu, do 
momentu, aż wokół krawędzi zaczną tworzyć się bąbelki. 
• Aby zapobiec rozlaniu, nie napełniaj patelni więcej niż dwiema trzecimi jej objętości. 
• Nie używaj patelni do przechowywania kwaśnych, słonych lub tłustych potraw przed 
lub po gotowaniu. 
O ile nie podano inaczej, patelnie Tefal należy używać tylko na płycie grzewczej, a 
nie w piekarniku - patrz także rozdział dotyczący uchwytów, pokręteł i pokryw. 
 
 
 

Odpowiednie płyty kuchenne i zastosowanie 
 
 

• Upewnij się, że patelnia jest odpowienia do twojej płyty kuchennej. Niezbędne dane 
informacyjne można znaleźć na symbolach znajdujących się na opakowaniu lub w 
katalogu. 
• Zawsze przed gotowaniem wysusz zewnętrzne dno naczynia - szczególnie w 
przypadku ceramicznej, halogenowej lub indukcyjnej kuchenki. W przeciwnym razie 
patelnia może przylgnąć do płyty. 
• W zależności od rodzaju płyty dno patelni może ulec odbarwieniu lub zarysowaniu. 
To jest normalne zjawisko. 
• Umieść patelnię nad odpowiednio silnym płomieniem lub na płycie kuchennej, 
zawsze pośrodku źródła ciepła. 
• Gotując na płycie ceramicznej upewnij się, że płyta kuchenna i dno patelni / garnka 
są idealnie czyste. Zapobiegnie to gromadzeniu się brudu między patelnią a płytą 
oraz porysowaniu płyty kuchennej. 
• Nigdy nie przesuwaj patelni po powierzchni płyty kuchennej - zawsze podnieś 
patelnię / garnek. 
• Nigdy nie manupuluj z patelnią, patelnią wok ani rondllem podczas gotowania. 
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Używanie naczyń na indukcyjnej płycie kuchennej 
 
 

Indukcja to metoda ogrzewania, która jest znacznie szybsza i bardziej wydajna niż 
inne źródła ciepła. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie swoich naczyń: 
• Nigdy nie podgrzewaj pustej patelni lub garnka. 
• Podczas podgrzewania patelni zaleca się ustawienie pokrętła (poziom mocy 
ogrzewania) na średnią temperaturę (patrz instrukcja obsługi płyty kuchennej). 
• Jeśli używasz patelni z nieprzywierającą powierzchnią, użyj technologii 
Thermospot, dzięki której można sprawdzić, kiedy patelnia osiągnęła najlepszą 
temperaturę gotowania. Potem dodaj potrawę i obniż temperaturę, którą należy przez 
cały czas utrzymywać (aby zapobiec przegrzaniu patelni). 
OSTRZEŻENIE: Na prawidłowe funkcjonowanie patelnii może mieć wpływ średnica i 
wydajność płyty kuchennej. 
 
 
 

Uchwyty i rękojeści 
 
 

• Uchwyty i rękojeście mogą się w pewnych warunkach nagrzewać. Dlatego zawsze 
miej pod ręką rękawice kuchenne. Podczas gotowania upewnij się, że rączka nie 
znajduje się nad inną płytą grzewczą lub płomieniem. Unikaj bezpośredniego 
kontaktu z ogniem i nie umieszczaj rękojeści patelni nad rozpalonym grillem. 
• Niektóre uchwyty i rękojeści są przykręcone, a śruby mogą się z czasem poluzować 
z powodu ciągłego ogrzewania i chłodzenia. Jeśli tak się stanie, musisz je ostrożnie 
dokręcić. 
Nie dokręcaj ich jednak zbyt mocno, ponieważ możesz uszkodzić pokrywę lub 
uchwyt. Jeśli nie możesz dokręcić śruby lub uchwyt jest nitowany lub przyspawany, 
to w takim przypadku zadzwoń na infolinię. 
• Jeśli uchwyt lub rękojeść wykonane są ze stali nierdzewnej to przeważnie są 
odporne na działanie temperatury do 260 ° C / poziom mocy 9 dla gazu. 
• Jeśli uchwyt lub rękojeść wykonane są ze stali nierdzewnej z silikonową wkładką to 
przeważnie nadają się do piekarnika i są odporne na działanie temperatury do 210 ° 
C / poziom mocy 6 dla gazu maksymalnie na jedną godzinę. 
• Jeśli uchwyt pokrywki wykonany jest z czystego bakelitu (tj. bez dodatkowych 
obramowań), to jest odporny na działanie temperatury 175 ° C (poziom mocy 4 dla 
gazu) maksymalnie na godzinę. 
• Do piekarnika nie należy w ogóle umieszczać uchwytów bekelitowych i rękojeści z 
obramowaniem. 
• Żaden otwór wentylacyjny nie jest odpowiedni dla piekarnika i dlatego nie wolno go 
umieszczać w piekarniku. 
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Naczynia z nieprzywierającą powierzchnią (pielęgnacja i czyszczenie) 
 
 

• Możesz używać większość metalowych przyborów z wyjątkiem noży i trzepaczki. 
Należy jednak zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z metalowych 
przyborów. Nie używaj metalowych przyborów z ostrymi krawędziami i nigdy nie 
wolno kroić bezpośrednio na patelni. Nigdy nie szoruj ani nie rysuj 
nieprzywierających powierzchni. Zadrapania nie są objęte gwarancją. 
• Pod wpływem stosowania może dojść do lekkiego odbarwienia nieprzywierającej 
powierzchni. Jest to dość powszechne zjawisko, które nie ma negatywnego wpływu 
na nieprzywierającą powierzchnię. 
• Drobne odbarwienia i rysy na powierzchni są normalnym zjawiskiem i nie wpływają 
negatywnie na nieprzywierającą powierzchnię. Odbarwienia te nie są objęte 
gwarancją. 
• W przypadku naczyń z nieprzywierającą powierzchnią nie jest wymagane  
używanie sprayów do smażenia. Używanie tych sprayów może stworzyć niewidoczną 
warstwę na powierzchni patelni, która może mieć wpływ na jej nieprzywieralność. 
• Regularna pielęgnacja nieprzywierającej powirzchni gwarantuje jej wydajność, 
Szczególnie podczas mycia w zmywarce do naczyń (patrz rozdział „Przed pierwszym 
użyciem”). 
• Jeśli smażona potrawa zostanie przypadkowo przypalona, napełnij patelnię ciepłą 
wodą z dodatkiem detergentu do mycia naczyń i pozostaw na godzinę. W razie 
potrzeby umyj patelnię za pomocą delikatnej gąbki. 
Następnie wytrzyj nieprzywierającą powierzchnię papierowym ręcznikiem z niewielką 
ilością oleju kuchennego, który przywróci jej właściwości nieprzywierające (patrz 
rozdział „Przed pierwszym użyciem”). 
• Jeśli potrawa zacznie „przyklejać się” do powierzchni patelni, jest to zwykle oznaką 
osłabienia właściwości nieprzywierających z powodu przegrzania patelni, jej 
nieregularnej konserwacji (patrz rozdział „Przed pierwszym użyciem ”), spalając 
pokarmy na patelni lub układając resztki pokarmu na patelni. Tego rodzaju 
uszkodzenia nie są objęte gwarancją (patrz rozdział „Gwarancja”). 
• Osady kamienia mogą na powierzchni patelni tworzyć powłokę. Dzieje się tak w 
przypadku, gdy naczynie jest ciągle używane do gotowania warzyw, które gotowane 
są w twardej wodzie. Osad można usunąć rozcieńczonym octem lub sokiem z 
cytryny. Problem ten można również rozwiązać, jeśli patelnię po umyciu i wysuszeniu 
spryskamy odrobiną oleju, który przywróci jej właściwości nieprzywierające. 
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Nieprzywierająca powierzchnia z technologią Thermospot 
 
 

Naczynia Tefal dostępne są z technologią Thermo-Spot ™ lub bez niej. Jeśli patelnia 
wyposażona jest w wskaźnik temperatury, jak pokazano na rysunku, to można 
zobaczyć kiedy patelnia osiągnęła optymalną temperaturę gotowania (ok. 190 ° C). 
W stanie zimnym: - Widoczna jest struktura Thermo-Spot ™.  Dodaj na patelnię 
kroplę oleju do smażenia, Poczekaj, aż Thermo-Spot osiągnie jasny kolor. W tym 
właśnie momencie patelnia jest doskonale rozgrzana i gotowa do użycia. Gdy 
struktura nie będzie już widoczna, zmniejsz moc, aby utrzymać temperaturę. 
Technologia Thermospot zapobiega przegrzaniu patelni. 
 
 

Naczynia z powierzchnią ceramiczną 
 
 

• Naczynia z ceramiczną powierzchnią można ogrzewać na piecu do temperatury 
300 ° C. 
• Wysoka odporność na ciepło wewnętrznej powierzchni ceramicznej sprawia, że 
patelnia idealnie nadaje się do pieczenia, opiekania i smażenia. 
• Ceramiczne naczynia kuchenne promują zdrowe gotowanie ponieważ nie 
wymagają wykorzystania tak dużej ilości tłuszczów nasyconych i oleju. 
 
 
 

Akcesoria 
 
 

• Zalecamy stosowanie plastikowych, silikonowych lub drewnianych przyrządów 
pomocniczych, które przedłużą żywotność naczyń. 
• Jeśli twój produkt ma nieprzywierającą powierzchnię, przeczytaj rozdział „Naczynia 
z nieprzywierającą powierzchnią”. 
• Delikatne odbarwienia to zjawisko normalne i w żaden sposób nie wpływa na 
wydajność naczyń. 
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Stosowanie w piekarniku i grillu 
 
 

• Naczynia nadają się do piekarnika i są odporne na działanie temperatury do 260 ° 
C / poziom mocy 9 dla gazu w przypadku, gdy ich rekojeści ze stali nierdzewnej są 
wolne od bakelitu lub wkładki silikonowej. Przeczytaj rozdział o uchwytach i 
rękojeściach, aby sprawdzić, jaka temperatura jest bezpieczna dla danych naczyń. 
• Zawsze używaj rękawic kuchennych podczas wkładania naczyń do piekarnika lub 
podczas wyciągania ich z piekarnika. 
• Pokrywy wykonane ze szkła hartowanego można bezpiecznie stosować w 
piekarniku do maksymalnej temperatury 175 ° C / poziom mocy 4 dla gazu. Przed 
umieszczeniem patelni w piekarniku o wyższej temperaturze niż jak opisano powyżej, 
szklaną pokrywę należy zdjąć. Zobacz rozdział „Uchwyty i rękojeści”. 
•  Naczynia z rączką ze stali nierdzewnej bez wkładki silikonowej lub bakelitowej z 
nieprzywierającą powierzchnią wewnętrzną można umieścić pod grillem, ale w 
odległości co najmniej 5 cm od elementu grzewczego. 
 
 
  

Zmywanie naczyń 
 

 

• Po każdym użyciu umyj wnętrzą i zewnętrzną powierzchnię patelni za pomocą 
gąbką z gorącą wodą i płynem do mycia naczyń. Potem naczynie dobrze spłucz i 
dokładnie wysusz. 
• Nie używaj drutek ani piasku do mycia naczyń. 
• Nigdy nie wlewaj zimnej wody do podgrzewanej patelni ani nie zanurzaj patelni w 
zimnej wodzie. Gwałtowne zmiany temperatury mogą powodować zwijanie się 
metalu, a tym samym doprowadzić do zniszczenia powierzchni . 
• Ze względu na aluminiowe elementy (takie jak nity) nie pozwól, aby patelnia była 
zbyt długo zamoczona w wodzie. Zawsze dokładnie wycieraj naczynia do sucha. 
 
 
 

Zmywanie naczyń w zmywarce 
 

 

• Nie wszystkie naczynia Tefal można myć w zmywarce. Zawsze sprawdzaj 
informacje znajdujące się na opakowaniu produktu. Przeczytaj także rozdział 
„Uchwyty, rękojeści i pokrywki”. Nawet jeśli twoje naczynia można myć w zmywarce,  
zalecamy myć je ręcznie. 
• Podczas mycia w zmywarce powierzchnia zewnętrzna naczyń oraz ich aluminiowe 
elementy mogą ulec ścieraniu i odbarwieniu z powodu zastosowania niektórych 
detergentów. Tego rodzaju zużycia nie są objęte gwarancją. Nie wpływa to jednak na 
wydajność patelni. 
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• Aby zachować doskonałą wydajność nieprzywierającej powierzchni, zalecamy po 
umyciu w zmywarce regularne jej konserwowanie (patrz rozdział „Przed pierwszym 
użyciem”). 
• Po zakończeniu cyklu zmywania nie pozostawiaj naczyń w zmywarce.. 
 
 
 

Mycie - naczynia z nieprzywierającą powierzchnią 
 

 

• Naczynia należy myć za pomocą delikatnej gąbki w gorącej wodzie z dodatkiem 
płynnego detergentu (piasek lub drutki nie są zalecane). 
• Przypaloną powierzchnię należy namoczyć w gorącej wodzie. Użyj łagodnego 
specjalnego detergentu w proszku zmieszanego z wodą przeznaczonego do stali 
nierdzewnej. 
Nałóż uzyskaną pastę na kawałek miękkiej ściereczki. Czyść okrężnym ruchem od 
środka na zewnątrz. Następnie umyj w gorącej wodzie z mydłem i natychmiast 
wysusz. 
• Do mycia patelni nigdy nie używaj wybielaczy, środków do czyszczenia piekarników 
ani produktów na bazie chloru, ponieważ mają one wyjątkowo korozyjny wpływ na 
stal nierdzewną, nawet w rozcieńczonym stanie. Na stali nierdzewnej mogą pojawić 
się małe wgłębienia, które od pierwszego wejrzenia mogą nie być widoczne, ale które 
wpływają na jakość gotowania. 
• Do mycia naczyń nie używaj drutek, gąbek z drutu ani piasku. 
• Można stosować delikatne nylonowe gąbki.. 
• Uwaga: Powierzchnia i wszystkie elementy ze stali nierdzewnej mogą stracić swój 
połysk z powodu właściwości ściernych niektórych produktów do zmywarek. Efekty te 
nie są objęte gwarancją. 
• Nawet jeśli naczynia można myć w zmywarce, zalecamy ich ręczne mycie. Po 
umyciu dokładnie osusz naczynie, aby uniknąć zmatowienia powierzchni. 
• Po zakończeniu cyklu zmywania nie pozostawiaj naczyń w zmywarce. 
• Z czasem na naczyniach ze stali nierdzewnej mogą pojawić się niebieskie lub żółte 
odbarwienia. Jest to zjawisko naturalne, które może być wynikiem przegrzania i nie 
jest oznaką żadnej wady naczyń. 
•  Niewystarczające czyszczenie lub całkowite wrzenie wody może powodować: - 
białe plamy (np. z gotowania ziemniaków), drobny biały kamień, efekt tęczowy / 
zmiany w błyszczeniu, brązowe kółka (ślady wysuszenia wody). 
• Jeśli produkt jest wykonany ze stali nierdzewnej, na jego zewnętrznej powierzchni 
mogą wystąpić przebarwienia. Tego typu przebarwienia można usunąć za pomocą 
specjalnego środka do czyszczenia naczyń ze stali nierdzewnej lub 
sokiem z cytryny lub octem dodanym do zwykłego roztworu czyszczącego. 
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