
 

 

TEFAL 
SIKKERHEDSVEJLEDNING VED BRUG AF KØKKENUDSTYR 

Vigtigt 

 Læs sikkerhedsrådene, før produktet anvendes. 

 Dette produkt er udelukkende beregnet til brug i almindelige husholdninger. 

 For at opnå det bedste resultat af produktet bedes du tage dig tid til at læse alle afsnit i betjenings- og plejeoplysningerne. 

 Ved at følge plejevejledningen forhindrer du frigørelsen af dampe fra stegepander og madvarer, der har fået for meget varme. Disse dampe kan være farlige for dyr med meget 
følsomme åndedrætsorganer, som f.eks. fugle. Vi anbefaler, at der ikke holdes fugle i køkkenet.  

 Dette produkt overholder reglerne for produkter, der er beregnet til kontakt med madvarer 
 

Generelle sikkerhedsråd 
 Hold altid tilberedning af madvarer på kogeplader under konstant opsyn.  

 Tefal-køkkenudstyr er ikke beregnet til brug af børn, medmindre de er under opsyn eller får vejledning i brugen af produktet fra en person med ansvar for børnenes sikkerhed. Børn 
bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med produktet. 

 Vær forsigtig i nærheden af kogeplader, og anvend et låg eller et stænklåg til at forhindre forbrænding/skoldning forårsaget af stænk eller varme dampe.  

 Undlad at berøre køkkenudstyret med en våd klud, våde ovnhandsker eller våde grydelapper, og sæt det ikke på en våd overflade. Varmt køkkenudstyr må kun placeres på en 
varmebestandig overflade. 

 Undlad at komme koldt vand, is eller dybfrosne madvarer direkte på en varm pande, da der kan frigives varm damp, som kan forårsage forbrændinger eller andre skader på brugere 
eller andre personer. Vær særlig forsigtig med hensyn til dette, hvis panden indeholder varm olie anvendt til stegning, idet der kan dannes varm damp, hvis genstande, som 
indeholder vand, kommer i kontakt med varm olie. 

 Undlad at kombinere køkkenudstyr for at skabe en dobbeltgryde. Disse elementer er ikke beregnet til dette formål, og en sådan brug kan resultere i skoldning fra damp for 
brugeren eller andre personer.  

 Tefal-køkkenudstyr må aldrig anvendes i en mikroovn. 
 Det anbefales ikke at anvende stegepanderne til friturestegning (f.eks. kartofler, samosaer osv.). 

 Lad aldrig håndtaget på stegepanden række ud over kanten af komfuret. 

 Sæt aldrig en varm stegepande på gulvet eller i nærheden af kanten på køkkenbordet. 

 Placer varme stegepander bagest i arbejdsområdet, så de kan afkøles på sikker vis. 

 Det anbefales at anvende ovnhandsker ved berøring af håndtag og greb. 

 Såfremt der går ild i en stegepande, skal kogepladen slukkes, og der lægges et brandtæppe eller et fugtigt viskestykke over stegepanden, som først må fjernes efter 30 min. 

 Vær altid forsigtig ved madlavning med olie. Stegepanden må ikke overfyldes, og der må ikke anvendes for høj varme. 

 Små stegepander kan kræve omhyggelig placering på et gaskomfurs støtteben. De fleste producenter af gaskomfurer kan levere en speciel indsats. 

 I tilfælde af for høj varme må køkkenudstyret ikke flyttes, men efterlades til afkøling pga. risikoen for mulig smeltet aluminium inde i den indkapslede bund. 
 

 


