
 

 

TEFAL 
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА НА ГОТВАРСКИ ПРИБОРИ 

Важно 

 Прочетете съветите за безопасност преди да използвате вашия продукт. 

 Този продукт е предназначен единствено за домашна употреба. 

 Моля, отделете време да прочетете всички раздели на информацията за употреба и грижа, за да получите най-добри резултати от продукта си. 

 Като спазвате тези инструкции за грижа, ще предотвратите изпускането на дим от тигани и храни, които са прегорени. Този дим може да бъде опасен за животни, които 
имат особено чувствителна дихателна система, например птици. Препоръчваме да не държите птици в кухнята.  

 Този продукт съответства на регламента за продукти, предназначени да влизат в контакт с храна. 
 

Общи съвети за безопасност 
 Никога не оставяйте храна да се готви без надзор.  

 Готварските прибори на Tefal не са предназначени за употреба от деца, освен ако не са под надзор или са инструктирани за употребата на продукта от лице, отговарящо 
за тяхната безопасност. Децата трябва да са под надзор, за да не се допуска да си играят с уреда. 

 Внимавайте близо до печката и използвайте капак или предпазител срещу пръски, за да предотвратите изгаряне/опарване от разплискване или гореща пара.  

 Не пипайте готварските прибори с мокра кърпа, готварски ръкавици или ръкохватка, или ги оставяйте върху мокра повърхност. Горещи готварски уреди трябва да се 
поставят само на топлоустойчиви повърхности. 

 Не слагайте студена вода, лед или замразени храни директно в горещ тиган, тъй като може да изригне пара, която да причини изгаряния или други наранявания на 
потребителите или наблюдателите. Особено внимавайте в това отношение, когато тиганът съдържа горещо олио, използвано при готвене, тъй като е възможно 
изригване на пара, когато елементи, съдържащи вода, влязат в контакт с горещото олио. 

 Не комбинирайте готварски уреди, за да направите двоен уред за варене на водна баня. Тези части не са създадени за тази цел и подобна употреба може да доведе до 
изгаряния от пара или други наранявания на потребителите или наблюдателите.  

 Готварските прибори на Tefal никога не трябва да се използват в микровълнова фурна. 
 Не се препоръчва да използвате тиганите си за пържене с обилно количество мазнина (напр. картофи, пирожки и др.). 

 Никога не оставяйте дръжката на тигана ви да стърчи от ръба на котлона. 

 Никога не слагайте горещ тиган на пода или близо до ръба на кухненска повърхност. 

 Слагайте горещите тигани в задната част на работната повърхност, за да могат да изстинат безопасно. 

 Препоръчваме да използвате кухненски ръкавици, когато хващате дръжки и бутони. 

 Ако избухне огън в тигана, изключете подаването на топлина и сложете термоустойчиво одеяло или навлажнена кърпа върху тигана,  и оставате 30 минути преди да го 
махнете. 

 Винаги внимавайте, когато готвите с олио. Тиганът не трябва да се препълва или да се използва прекалена топлина. 

 Малките тигани може да трябва да се поставят внимателно върху крачетата на газовите котлони, за което повечето производители на такива предоставят триножник. 

 При прегряване, готварският уред не трябва да се мести, а да се остави първо да изстине, заради опасност от потенциално разтопен алуминий в капсулованата основа. 
 

 


