
 

 

TEFAL 
RUOANVALMISTUSVÄLINEIDEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TURVAOHJEET 

Tärkeää 

 Lue turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä. 

 Tuote on tarkoitettu vain kotikäyttöön. 

 Lue huolella kaikki käyttö- ja hoitotietojen eri osiot saadaksesi tuotteesta parhaan hyödyn. 

 Näitä ohjeita noudattamalla estät savupäästöjen lähtemisen ylikuumenneista pannuista ja ruoista. Nämä savut saattavat olla vaarallisia eläimille, joilla on erittäin herkät 
hengityselimet, kuten linnuille. Suosittelemme, että lintuja ei pidetä keittiössä.  

 Tämä tuote noudattaa elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin tarkoitetuista tuotteista annettuja säännöksiä. 
 

Yleiset turvallisuusohjeet 
 Älä koskaan jätä ruokaa kypsenemään ilman valvontaa.  

 Tefalin ruoanvalmistusvälineitä ei ole tarkoitettu lasten käytettäviksi, paitsi jos heidän turvallisuudestaan huolehtiva henkilö valvoo heitä tai on antanut heille laitteen käyttöä 
koskevia ohjeita. Älä anna lasten leikkiä tuotteella. 

 Ole varovainen lieden lähellä, ja käytä kantta tai roiskesuojaa estääksesi roiskeiden tai kuuman höyryn aiheuttamat palovammat.  

 Älä koske ruoanvalmistusvälineeseen märällä liinalla, patakintaalla tai patalapulla äläkä aseta sitä märälle pinnalle. Kuuma ruoanvalmistusväline voidaan asettaa vain 
lämmönkestävälle pinnalle. 

 Älä lisää kuumaan pannuun kylmää vettä, jäätä tai täysin jäisiä elintarvikkeita, sillä ne saattavat johtaa höyryn purkautumiseen, joka voi aiheuttaa käyttäjille tai sivustakatsojille 
palovammoja tai muun loukkaantumisvaaran. Ole erityisen varovainen tämän suhteen, kun pannussa on kypsentämisen aikana käytettävää kuumaa öljyä, sillä höyryä voi purkautua 
silloin, kun vettä sisältävät aineet joutuvat kosketukseen kuuman öljyn kanssa. 

 Älä käytä ruoanvalmistusvälineitä päällekkäin. Näitä osia ei ole tarkoitettu siihen, ja tällainen käyttö voi aiheuttaa käyttäjille tai sivustakatsojille höyrystä johtuvia palovammoja tai 
muun loukkaantumisvaaran.  

 Tefalin ruoanvalmistusvälineitä ei saa koskaan käyttää mikroaaltouunissa. 
 Pannujen käyttämistä uppopaistoon (esim. ranskanperunat, samosat jne.) ei suositella. 

 Älä koskaan jätä pannun kädensijaa keittotason reunan ulkopuolelle. 

 Älä koskaan laita kuumaa pannua lattialle tai keittiötason reunan lähelle. 

 Aseta kuumat pannut keittiötason perälle, jotta ne voivat jäähtyä turvallisesti. 

 Patakintaiden käyttöä suositellaan, kun pidät kiinni kädensijoista tai nupeista. 

 Jos pannulla syttyy tulipalo, kytke lämmönlähde pois päältä, aseta pannun päälle sammutuspeite tai kostea pyyhe ja anna sen olla paikallaan 30 minuuttia, ennen kuin poistat sen. 

 Öljyllä kypsennettäessä on aina oltava huolellinen. Pannua ei saa täyttää liikaa eikä liian kovaa kuumuutta saa käyttää. 

 Pienet pannut voidaan joutua asettamaan kaasulieden ritilälle huolellisesti, ja useimmat kaasuliesien valmistajat tarjoavat siihen tarkoitukseen pienennysristikoita. 

 Jos ruoanvalmistusväline ylikuumenee, sitä ei pidä siirtää, vaan sen on annettava jäähtyä ensin eristetyssä pohjassa olevan alumiinin mahdollisen sulamisvaaran vuoksi. 
 

 


