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INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU UTILIZAREA VASELOR TEFAL 
 
Produs: Tigăi TEFAL  
 
Producător: Tefal 
 
 
Important 
 
• Citiți instrucțiunile de siguranță înainte de a utiliza produsul pentru prima dată. 

• Acest produs a fost conceput numai pentru uz casnic. 

• Citiți toate informațiile despre utilizarea și întreținerea produsului, pentru a vă asigura că produsul 
dvs. are întotdeauna cele mai bune rezultate. 

• Urmând aceste instrucțiuni de întreținere a produsului, veți preveni evacuarea fumului din tigaie și 
supraîncălzirea în timpul pregătirii. Vaporii pot fi periculoși pentru vietățile cu un sistem respirator 
sensibil, precum păsările. 

• Acest produs respectă reglementările aplicabile produselor alimentare. 

 

 

 

Instrucțiuni generale de siguranță 

 

• Nu lăsați niciodată alimentele nesupravegheate când gătiți. 

• Vasele Tefal nu sunt destinate copiilor decât dacă copiii se află sub supravegherea unei persoane 
responsabile sau au primit instrucțiuni specifice privind produsul. Copiii trebuie supravegheați să nu 
se joace cu dispozitivul. 

• Aveți grijă deosebită în apropierea sobei și folosiți capacul sau protecția împotriva stropirii, pentru 
a preveni arsurile/opărirea cu aburul fierbinte. 

• Manipulați vasele cu o cârpă umedă, cu mănuși de bucătărie sau cu un suport pentru oale fierbinți 
și nu le așezați pe suprafață umedă. Așezați vasele fierbinți doar pe o suprafață rezistentă la 
temperaturi ridicate. 

• Nu adăugați apă rece, gheață sau alimente congelate direct în tigaie, pentru că ar cauza evacuarea 
rapidă a aburului, ceea ce ar putea provoca arsuri sau vătămări. Fiți extrem de atenți în această 
privință dacă există ulei fierbinte în tigaie. Când acesta intră în contact cu alimente care conțin apă, 
aburul se poate evacua rapid. 

• Nu folosiți vasele împreună pe un aragaz dublu. Componentele individuale nu sunt destinate 
acestui scop, iar o astfel de utilizare ar putea cauza arsuri sau vătămări utilizatorilor și celor prezenți, 
de la aburul fierbinte. 

• Vasele TEFAL nu pot fi folosite niciodată în cuptorul cu microunde. 

• Vă recomandăm ca pentru prăjit să utilizați tigaia (de ex. chips-uri, samosas etc.). 

• Nu lăsați niciodatăi mânerul tigăi să iasă în afara marginii plitei. 

• Nu așezați niciodată tigaia fierbinte pe jos sau în apropierea cuptorului. 

• Puneți tigăile fierbinți în afara zonei de lucru, unde se pot răci în siguranță. 

• Dacă doriți să apucați de toartă sau de mâner, vă recomandăm să utilizați mănușa de bucătărie. 
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• În caz că tigaia ia foc, opriți sursa de căldură și folosiți extinctorul sau o cârpă umedă și lăsați-o să 
stea acolo timp de 30 de minute. 

• Trebuie să aveți grijă întotdeauna când gătiți cu ulei. Nu supraîncălziți tava și nu utilizați o 
temperatură prea ridicată. 

• Așezați cu grijă tigăile mici pe grătarul aragazului, pentru care majoritatea producătorilor furnizează 
un trepied. 

• Nu mișcați vasele dacă se supraîncălzesc, ci lăsați-le să se răcească mai întâi. În caz contrar, există 

riscul topirii aluminiului din substratul încapsulat. 
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