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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE: VASE DE GĂTIT TEFAL 
 
Produs: Tigăi TEFAL 
 
Producător: Tefal 
 

Înainte de prima utilizare 
 
• Îndepărtați ambalajele, etichetele, autocolantele și semnele. 
AVERTISMENT: Unele vase sunt expediate cu o bucată protectoare de plastic, situată mai ales sub 
mâner. Îndepărtați această parte înainte de prima utilizare, altfel ar putea apărea risc de incendiu. 
• Spălați vasele în apă caldă cu detergent, apoi clătiți și uscați bine cu o cârpă moale sau un prosop 
de hârtie. 
• Pentru vasele cu suprafață antiaderentă, încălziți fiecare tigaie la temperatură scăzută timp de 30 
de secunde, apoi opriți sursa de căldură, turnați o lingură de ulei, și cu o cârpă curată sau 
un prosop de hârtie ungeți cu ulei întreaga suprafață interioară. Ștergeți excesul de ulei. Ulterior, 
tigaia va fi întreținută astfel în mod regulat, astfel încât suprafața antiaderentă să-și păstreze această 
proprietate. 

 
Sfaturi generale de gătit 
 

• În timpul gătitului, utilizați întotdeauna un nivel scăzut sau mediu de căldură (inclusiv la gătitul cu 
apă). Temperatura joasă și medie oferă cea mai bună performanță. Un grad ridicat de căldură poate 
deteriora vasele, și acest tip de deteriorare nu este acoperit de garanție. Utilizați căldură mare numai 
pentru topire. Utilizați căldură medie și mediu mare pentru prăjire și prăjire cu stirring. Utilizați nivel 
scăzut de căldură pentru încălzirea alimentelor și pentru gătit, și pentru fierberea și pregătirea 
sosurilor fine. 
• Nu lăsați niciodată vasele să se usuce și nu așezați vase goale pe o plită caldă sau deasupra flăcării. 
• Selectați dimensiunea plitei și rezistența la flacără corecte, astfel încât căldura sau flacăra să atingă 
numai fundul vasului, și nu părțile laterale. 
• Nu folosiți tigăile cu suprafață antiaderentă pentru flambare. 
• Înainte de curățare, lăsați tigaia să se răcească, pentru a preveni deformările cauzate de o 
schimbare puternică de temperatură. Evitați schimbările extreme de temperatură. 
• Nu trageți și nu împingeți vasele pe plită, fiindcă acestea ar putea deteriora vasele și suprafața 
plitei. 
• Decolorarea: Supraîncălzirea și schimbările extreme de temperatură pot duce la apariția unor pete 
maronii sau albastre. Acesta nu este un defect al produsului, ci un fenomen care rezultă din utilizarea 
unei temperaturi prea ridicate (de obicei într-o tigaie goală sau minim umplută). De asemenea, o 
cantitate mare de fier în apa utilizată poate provoca decolorarea și aparența de rugină pe tigaie. O 
cantitate mare de calcat în apă poate provoca pete albe, dar pe acestea le puteți îndepărta cu 
ușurință cu suc de lămâie sau oțet alb. 
• Când folosiți apă, adăugați sare în apă numai după ce apa începe să fiarbă. Aceasta împiedică 
cristalele de sare să deterioreze părțile din oțel ale vasului. 
• Nu încălziți niciodată grăsimea sau uleiul până începe să scoată fum, să se ardă sau să se 
înnegrească. 
• Laptele este ușor de ars. Încălziți-l la temperatură scăzută sau medie, până încep să se formeze bule 
de jur împrejurul marginii. 
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• Pentru a evita vărsarea, nu umpleți tigaia mai mult de două treimi din volum. 
• Nu utilizați tigaia pentru a stoca alimente acide, sărate sau grase, nici înainte, nici după gătire. 
• Dacă nu se specifică altfel, utilizați tigaia Tefal numai pe plită, și nu în cuptor – consultați și 
secțiunea privind mânerele, controlerele circulare și capacele. 
 

Adecvarea la plită și utilizarea 
 

• Asigurați-vă că tigaia este adecvată pentru plita dvs. Consultați simbolurile de pe cutie, ambalaj sau 
din catalog pentru datele de care aveți nevoie. 
• Înainte de gătit, uscați întotdeauna fundul tigăii – în special în cazul plitelor ceramice, halogene sau 
cu inducție. Altfel, tigaia se poate lipi de plită. 
• În funcție de tipul plitei, fundul tigăii se poate decolora sau zgâria. Asta este normal. 
• Așezați tigaia pe o flacără sau o plită potrivită, întotdeauna în centrul sursei de căldură. 
• Asigurați-vă că vasul și fundul tigăii/oalei sunt perfect curate pe o plită ceramică. Asta împiedică 
prinderea murdăriei între tigaie și plită, ceea ce ar zgâria plita. 
• Nu frecați niciodată tigaia pe plită – ridicați întotdeauna tigaia/oala. 
• Nu trântiți niciodată tigaia, tigaia wok sau cratița pe sobă în timpul gătitului. 
 

Folosirea vasului pe o plită cu inducție 
 
Inducția este o modalitate de încălzire mult mai rapidă și mai puternică decât alte surse de căldură. 
Pentru a garanta performanța corectă a vaselor dvs.: 
• Nu încălziți niciodată o tigaie sau o oală goală. 
• Când preîncălziți tigaia, vă recomandăm să setați controlerul circular (treapta de putere) la o 
temperatură medie (vezi instrucțiunile de utilizare a plitei). 
• Dacă folosiți o suprafață neadecvată, utilizați tehnologia Thermospot, pentru a vedea când tigaia a 
atins cea mai bună temperatură de gătit. Apoi trebuie doar să adăugați alimentele și să reduceți 
temperatura și să o mențineți astfel (pentru a împiedica supraîncălzirea tigăii). 
ATENȚIE: Eficiența tigăii poate fi afectată de diametrul și performanța plitei. 
 

Butoane și mânere 
 
• Butoanele și mânerele se pot încălzi în anumite condiții. Țineți întotdeauna la îndemână mănușile 
de bucătărie. Când gătiți, asigurați-vă că mânerul nu este deasupra altei plite fierbinți sau a 
flăcării. Evitați contactul direct al mânerului cu căldura sau cu flacăra directă și nu-l așezați direct 
deasupra grătarului fierbinte. 
• Unele butoane și mânere sunt înșurubate, iar șuruburile se pot desface în timp, din cauza încălzirii 
și răcirii constante. Dacă se întâmplă asta, trebuie să le strângeți cu atenție. Nu le strângeți prea mult, 
pentru că ați putea deteriora capacul sau mânerul. Dacă șurubul nu este strâns sau mânerul este 
nituit sau sudat, contactați asistența clienți. 
• Dacă butonul sau mânerul este din inox, este de obicei în siguranță până la 260° C / treapta 9 
pentru gaz. 
• Dacă butonul sau mânerul sunt din inox, cu o căptușeală sau carcasă de silicon, este sigur în cuptor 
la o temperatură de 210° C / treapta 6 pentru gaz, până la o oră. 
• Dacă capacul dvs. este fabricat din bachelită pură (adică fără alte margini), utilizarea acestuia este 
sigură pentru o temperatură de până la 175° C (treapta 4 pentru gaz) timp de maximum o oră. 
• Nu folosiți deloc în cuptor butoane de bachelită și mânere cu ornamente. 
• Niciun orificiu pentru ventilație nu este potrivit pentru cuptor și nu trebuie introdus în cuptor. 
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Vase cu suprafață antiaderentă (îngrijire și curățare) 
 

• Puteți folosi majoritatea ustensilelor metalice, cu excepția cuțitelor și a telurilor. Cu toate acestea, 
utilizați cu mare prudență orice fel de obiect metalic. Nu folosiți ustensile de metal cu margini 
ascuțite și nu tăiați niciodată direct în tigaia. Nu frecați sau nu zgâriați suprafața antiaderentă. 
Zgârierea nu este acoperită de garanție. 
• În timpul utilizării treptate, suprafața antiaderentă se poate degrada ușor. Acesta este un fenomen 
destul de comun, care nu va afecta aderența vaselor. 
• Petele pe suprafațe mici și zgârieturile sunt comune și nu afectează negativ aderența suprafeței. 
Aceste puncte nu sunt acoperite de garanție. 
• Nu folosiți spray-uri de gătit pe suprafețele antiaderente. Utilizarea acestor spray-uri poate crea un 
strat invizibil pe suprafața vasului, care îi va afecta antiaderența. 
• Realizați o întreținere regulată a suprafețelor antiaderente, pentru a le asigura performanța, în 
special atunci când spălați în mașina de spălat vase (consultați „Înainte de prima utilizare"). 
• Dacă ardeți din greșeală alimentele în tigaie, umpleți tigaia cu apă caldă și detergent de vase și 
lăsați-o la înmuiat timp de o oră. Apoi, spălați tigaia ca de obicei, cu un burete cu o suprafață 
neiritantă (burete pentru suprafețe antiaderente). Apoi, ștergeți suprafața antiaderentă cu un prosop 
de hârtie cu puțin ulei de gătit pentru a-i restabili calitățile antiaderente (vezi secțiunea „Înainte de 
prima utilizare"). 
• Dacă alimentele încep să se lipească de tigaie, acesta este de obicei un semn de slăbire a 
proprietăților antiaderente ale suprafeței, datorat supraîncălzirii vasului, întreținerii neregulate (vezi 
secțiunea „Înainte de prima utilizare"), arderii alimentelor în tigaie sau depozitării alimentelor în 
tigaie. Acest tip de deteriorare nu este acoperit de garanția producătorului (vezi secțiunea 
„Garanție"). 
• Lipirea sau calcifierea poate forma o acoperire a suprafeței vasului. Asta se întâmplă adesea atunci 
când tigaia este folosită în mod continuu pentru legume gătite în apă dură. Îndepărtați aceste 
reziduuri cu oțet diluat sau cu suc de lămâie. Această problemă poate fi, de asemenea, rezolvată prin 
pulverizarea uleiului pe tigaie după spălarea și uscarea vasului cu suprafață antiaderentă, restabilind 
astfel proprietățile suprafeței antiaderente. 
• Suprafața antiaderentă nu se sparge sau decojește în uzul casnic normal. Ingestia neintenționată a 
particulelor de acest fel nu prezintă niciun risc. Aceste particule sunt netoxice și complet 
inerte. În caz de ingestie, ele sunt, prin urmare, complet inofensive pentru organism. Dacă aveți 
nelămuriri, contactați asistența clienți. 
 

Suprafață antiaderentă cu tehnologia Thermo-Spot™ 
 

Vasele Tefal sunt disponibile cu tehnologia Thermo-Spot™ și fără aceasta. Dacă tigaia dvs. are un 
indicator de temperatură precum cel din imagine, veți vedea când tigaia a ajuns la temperaturi 
optime de gătit (circa 190° C). 
În stare rece: - Structura Thermo-Spot™ este vizibilă. Adăugați o picătură de ulei de gătit în tigaie. 
Așteptați până când Thermo-Spot capătă clar culoare. În acel moment, tigaia este perfect preîncălzită 
și pregătită pentru gătit. Odată ce nu vedeți structura, reduceți performanța, pentru a menține 
temperatura. Această tehnologie Thermo-Spot™ va ajuta la prevenirea supraîncălzirii tigăii. 
 

Vase cu suprafață ceramică 
 
• Suprafața ceramică poate fi încălzită pe sobă până la 300° C. 
• Această rezistență ridicată la căldură a suprafeței ceramice interioare face tigaia ideală pentru 
prăjire și frigere. 
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• Vasele ceramice favorizează gătitul sănătos prin faptul că nu necesită nici grăsimi saturate, nici ulei. 
 

Ustensile 
 
• Vă recomandăm să utilizați ustensile din plastic, silicon sau din lemn, pentru a obține rezultatele 
cele mai bune, de durată. 
• Dacă produsul are o suprafață antiderentă, citiți „Vase de gătit cu suprafață antiaderentă". 
• Ușoara decolorare a suprafeței este normală și nu reduce performanța vaselor. 
 

Utilizarea în cuptor și pentru grătar 
 
• Utilizarea vaselor în cuptor este sigură până la 260° C / treapta 9 pentru gaz, atunci când mânerele 
din inox nu conțin bachelită, înveliș de silicon sau ambalaj. Citiți secțiunea despre butoane și mânere, 
pentru a verifica ce temperatură este sigură pentru diferite feluri de mâncare. 
• Când introduceți și scoateți vasele din cuptor, folosiți întotdeauna mănușile de bucătărie. 
• Capacele din sticlă securizată sunt în siguranță pentru utilizarea în cuptor până la o temperatură 
maximă de 175° C / treapta 4 pentru gaz. Înainte de a pune tigaia într-un cuptor cu o temperatură 
mai mare decât cea menționată mai sus, trebuie să scoateți capacul de sticlă. Consultați secțiunea 
„Butoane și mânere". 
• Mânerul din inox cu inserție de silicon sau bachelită, cu suprafață interioară antiaderentă, poate fi 
așezat sub grătar, dar la o distanță minimă de 5 cm de încălzitorul grătarului. 
 

Spălarea vaselor 
 
• După fiecare utilizare, spălați suprafețele interioare și exterioare ale vasului cu un burete, cu apă 
caldă și detergent lichid de spălat vase. Clătiți bine și uscați bine. 
• Nu folosiți vată de sticlă sau nisip pentru a curăța vasele. 
• Nu adăugați apă rece în tigaia fierbinte și nu cufundați tigaia în apă rece. Schimbările bruște de 
temperatură pot duce la contorsionarea metalului și, în consecință, la distrugerea fundului. 
• Din cauza elementelor din aluminiu (cum ar fi niturile), nu lăsați tigaia prea mult timp în apă. 
Ștergeți întotdeauna vasele. 
 

Spălarea în mașina de spălat vase 
 

• Nu toate vasele Tefal pot fi spălate în mașina de spălat vase. Verificați întotdeauna aceste 
informații pe ambalajul produsului. Consultați și „Butoane, mânere și capace". Chiar dacă este permis 
ca vasul dvs. să fie spălat în mașina de spălat vase, vă recomandăm să-l spălați manual. 
• Când spălați în mașina de spălat vase, suprafața exterioară și elementele de aluminiu pot fi lustruite 
și decolorate cu ajutorul unor detergenți. Garanția noastră nu se aplică acestui tip de uzură, 
performanța tigăii nu va fi afectată în niciun fel. 
• Pentru a proteja performanța suprafeței antiaderente, recomandăm repetarea „curățării” după 
spălarea în mașina de spălat vase (vezi „Înainte de prima utilizare"). 
• Nu lăsați vasul în mașina de spălat vase după încheierea ciclului de spălare. 
 

Spălarea - vase cu suprafață antiaderentă 
 
• Ca îngrijire periodică, spălați tigaia cu apă fierbinte, detergent lichid și un burete (nisipul și vata de 
sticlă nu sunt recomandate). 
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• Petele sau mâncarea arsă mai rezistentă trebuie îndepărtate cu apă fierbinte. Utilizați un detergent 
praf fin, special pentru inox, amestecat cu apă, pentru a forma o pastă. Aplicați pasta pe o bucată de 
pânză moale. Spălați cu mișcări circulare din centru spre exterior. Spălați în apă fierbinte cu 
detergent și uscați imediat, pentru a evita zgârierea suprafeței. 
• Nu folosiți niciodată înălbitori, soluții pentru curățarea cuptorului sau produse pe bază de clor, 
pentru curățarea vaselor, fiindcă au un efect profund coroziv asupra inoxului, chiar și în stare diluată. 
Micile piese din inox, chiar dacă s-ar putea să nu fie vizibile la prima vedere, afectează calitatea 
gătitului. 
• Nu folosiți bureți de sârmă, nici nisip pentru spălat vase. 
• Se pot utiliza bureți abrazivi din nailon. 
• Atenție! Finisajul și elementele din inox își pot pierde luciul din cauza proprietăților abrazive ale 
unor detergenți. Aceste efecte nu sunt acoperite de garanție. 
• Chiar dacă este permis ca vasul dvs. să fie spălat în mașina de spălat vase, se recomandă spălarea 
manuală a acestuia. După spălare, ștergeți bine vasele, pentru a preveni deteriorarea suprafeței. 
• Nu lăsați vasul în mașina de spălat vase după încheierea ciclului de spălare. 
• Pe vasele din inox pot apărea în timp nuanțe albastre sau galbene. Este un fenomen natural, care 
poate fi rezultatul supraîncălzirii, și nu este un defect apărut în urma spălării vaselor. 
• În caz de curățare insuficientă sau de fierbere a apei, pot apărea: - pete albe (de pildă, când gătim 
cartofi), un efect fin de curcubeu /pierdere a strălucirii, cercuri maronii (urme de uscare a apei). 
• Dacă produsul este fabricat din inox, poate apărea decolorarea suprafeței exterioare. Această 
decolorare poate fi îndepărtată cu un detergent special pentru vase din inox, cu suc de lămâie sau 
oțet adăugat la o soluția normală de curățare. 
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