
 

 

TEFAL/T-FAL* 
RUOANVALMISTUSVÄLINEIDEN KÄYTTÖOHJEET 

 
Onnittelut hankinnastasi ja tervetuloa Tefalin/T-Falin *  ruoanvalmistusvälineiden maailmaan! Tefalin/T-Falin* ruoanvalmistusvälineet on suunniteltu tarjoamaan monivuotista nautintoa ruoanvalmistuksesta, ylivoimaista 

suorituskykyä ja huoltovapaata palvelua 

 
Ennen ensimmäistä käyttökertaa 

 Poista kaikki pakkausmateriaalit, etiketit, tarrat ja merkit.  
HUOMAUTUS: Tiettyjen ruoanvalmistusvälineiden mukana toimitetaan erityisesti kädensijan juuressa sijaitseva suojaava muoviosa. Heitä se pois ennen käyttöä, sillä 

poistamattomana se voi aiheuttaa tulipalovaaran. 

 Pese ruoanvalmistusväline lämpimällä saippuavedellä, ja huuhtele ja kuivaa se huolellisesti pehmeällä liinalla tai talouspaperilla. 

 Lämmitä matalalla lämmöllä 30 sekuntia jokaista pannua, jonka sisäpinnalla on tarttumaton pinnoite, poista pannu lämmönlähteeltä ja levitä teelusikallinen ruokaöljyä koko 
sisäpinnalle puhtaalla liinalla tai talouspaperilla. Pyyhi ylimääräinen öljy pois. Lämpökäsittele pannu säännöllisesti tarttumattoman pinnoitteen suorituskyvyn säilyttämiseksi.  
 

Yleisiä ruoanvalmistusvinkkejä 
 Käytä ruoanvalmistusvälineesi kanssa aina vain matalaa lämpöä tai keskilämpöä (myös vettä keitettäessä). Lämpötilat matalasta keskilämpöön tarjoavat parhaan suorituskyvyn 

ruoanvalmistukseen. Korkea lämpö voi vahingoittaa ruoanvalmistusvälinettäsi, ja takuu ei korvaa tällaisia vahinkoja. Käytä korkeaa lämpötilaa vain nesteen vähentämiseen. 
Lämpötiloja keskilämmöstä korkeaan käytetään ruskistamiseen, pikapaistamiseen ja paistamiseen. Matalaa lämpöä käytetään ruoan lämmittämiseen, hiljalleen keittämiseen ja 
hienojen kastikkeiden valmistamiseen. 

 Älä koskaan anna ruoanvalmistusvälineen kiehua tyhjäksi äläkä jätä tyhjää ruoanvalmistusvälinettä kuumalle levylle tai kaasuliekin päälle. 

 Valitse oikeankokoinen lämpölevy tai kaasuliekki, jotta lämpö tai kaasuliekki koskee vain ruoanvalmistusvälineen pohjaa ja jotta se ei kiipeä pannun kylkiä pitkin. 

 Älä käytä tarttumattomalla pinnoitteella varustettuja pannuja liekittämiseen. 

 Anna pannujen jäähtyä ennen puhdistamista välttääksesi äärimmäisistä lämpöshokeista aiheutuvan vääntymisen. Vältä äärimmäisiä lämpötilan muutoksia. 

 Älä liu'uta tai vedä ruoanvalmistusvälinettä keittotason pinnalla, sillä se voi vahingoittaa sekä ruoanvalmistusvälinettä että keittotason pintaa. 

 Värinmuutokset: Ylikuumentaminen ja äärimmäinen lämpöshokki voivat aiheuttaa ruskeita tai sinisiä tahroja. Tämä ei ole tuotevika, vaan se johtuu liian kuuman lämpöasetuksen 
käyttämisestä (tavallisesti tyhjässä tai vain vähän täytetyssä pannussa). Vedessä oleva suuri rautamäärä voi myös aiheuttaa värinmuutoksia, jolloin pannu näyttää hieman 
ruosteiselta. Vedessä oleva suuri kalkkikiven määrä voi aiheuttaa valkoisia pisteitä, jotka voit helposti poistaa sitruunamehulla tai väkiviinaetikalla. 

 Kun keität vettä, lisää suola veteen vasta, kun vesi kiehuu, jotta suolarakeet eivät vahingoita ruoanvalmistusvälineen teräsosia. 

 Älä koskaan kuumenna rasvaa tai öljyä siinä määrin, että se savuaa, palaa tai muuttuu mustaksi. 

 Maito palaa helposti pohjaan. Kuumenna sitä matalasta lämpötilasta keskilämpöön, kunnes reunoille muodostuu kuplia. 

 Älä täytä pannua yli kahden kolmasosan välttääksesi läikkymisen. 

 Vältä hapanten, suolaisten tai rasvaisten ruokien säilyttämistä pannulla ennen ruoanvalmistusta tai sen jälkeen. 

 Älä käytä Tefalin pannuja uunissa, vaan ainoastaan keittotasolla, ellei toisin mainita - katso myös kädensijoja, nuppeja ja kansia koskevat kohdat. 



 

 

 

Soveltuvuus keittotasolle ja käyttö 
 Varmista soveltuvuus keittotasollesi kahvassa, pakkauksessa ja esitteessä olevasta symbolista. 

 Kuivaa ruoanvalmistusvälineesi pohja aina ennen ruoanvalmistusta, erityisesti jos käytät sitä keraamisella, halogeeni- tai induktioliedellä, sillä muuten pannu voi jäädä keittotasoon 
kiinni. 

 Keittotasosi tyypistä riippuen pannusi voi tahriintua tai naarmuuntua. Se on normaalia. 

 Valitse pannun pohjan kokoon sopiva kaasuliekki tai levy, ja aseta pannu lämmönlähteen keskelle. 

 Keraamista keittotasoa käytettäessä varmista, että keittotaso ja pannun/kattilan pohja ovat täysin puhtaat, jotta pannun ja keittotason väliin ei jää mitään loukkuun keittotasoa 
naarmuttamaan. 

 Älä koskaan vedä pannuja tasoa pitkin - nosta pannu/kattila aina pois. 

 Älä koskaan ”sekoita” paistinpannuja, wokpannuja tai ruskistuspannuja keittotasolla ruoanvalmistuksen aikana. 
 

Käyttö induktioliedellä 
Induktio on lämmitysmenetelmä, joka on paljon nopeampi ja tehokkaampi kuin muut lämmönlähteet. Taataksesi ruoanvalmistusvälineen suorituskyvyn: 
• Älä koskaan lämmitä kattiloita ja pannuja tyhjänä. 
• Kun esikuumennat pannuasi, suosittelemme, että asetat keittotason lämpötila-asetuksen keskitasolle (katso induktiolietesi käyttöohjeet). 
• Jos käytät tarttumattomalla pinnoitteella varustettua pannua, käytä Thermospot-teknologiaa nähdäksesi, milloin pannu on saavuttanut täydellisen ruoanvalmistuslämpötilan, ja lisää 
sitten ruoka-aineet ja vähennä lämpöä lämpötilan ylläpitämiseksi (estää pannun ylikuumenemisen). 
HUOMAUTUS: Keittotason halkaisija ja teho voivat vaikuttaa pannun tehokkuuteen.  

 

Hyödyllisiä vinkkejä kannen käyttöön 
 Jos otat kannen pois ruoanvalmistuksen aikana, suuntaa höyry itsestäsi poispäin kallistamalla kantta, ja pidä kädet ja kasvot poissa kannen aukkojen luota. 

 Älä käytä lasikansia, joissa on halkeamia, naarmuja tai joista puuttuu paloja, äläkä yritä korjata vaurioitunutta ruoanvalmistusvälinettä. Vaurioituneen ruoanvalmistusvälineen 
käyttäminen voi johtaa lasin räjähtämiseen ja aiheuttaa käyttäjille tai sivustakatsojille mahdollisen loukkaantumisvaaran. 

 Älä laita kuumia lasikansia kylmään veteen tai sen alle tai suoraan kylmälle työtasolle, sillä äärimmäinen lämpötilan muutos voi rikkoa lasin. Takuu ei korvaa tätä. 

 Karkaistut lasikannet kestävät uunia enintään lämpötilaan 350 °F / 175 °C / kaasumerkkiin 4. Lasikannet on poistettava pannuilta, ennen kuin pannut laitetaan uuniin, jonka 
lämpötila on tätä korkeampi. 

 Jos lasikannen nupit on tehty puhtaasta bakeliitista (ei lisättyjä koristeita), ne kestävät uunissa korkeintaan tunnin 175 °C:n (350 °F, kaasumerkki 4) lämpötilassa. Nuppeja, jotka on 
tehty koristellusta bakeliitista, ei saa laittaa uuniin lainkaan. 

 Kannet, joissa on höyryaukolla varustettu nuppi, eivät kestä uunia ja niitä ei saa laittaa uuniin.  

 Jos jätät peitetyn pannun keittotasolle sen jälkeen, kun lämpö on kytketty pois päältä, varmista, että jätät kannen ja pannun väliin ilma-aukon tai jätät höyryaukon auki, sillä muuten 
tyhjiö saattaa sinetöidä kannen. Jos havaitset, että tyhjiö on sinetöinyt kannen, älä yritä irrottaa kantta pannusta, vaan soita kuluttajaneuvontaan. 



 

 

 

Kädensijat ja nupit 
 Kädensijat ja nupit voivat kuumeta tietyissä olosuhteissa. Pidä pannukintaita aina lähettyvillä käyttöä varten. Kun valmistat ruokaa, varmista, että kädensijoja ei ole suunnattu 

kuumien levyjen tai kaasuliekkien päälle. Älä anna kädensijojen koskettaa avotulta tai liekkejä äläkä laita niitä suoraan kuuman grillivastuksen alle.  

 Tietyt kädensijat ja nupit on kiinnitetty ruuveilla, jotka voivat ajan kuluessa löystyä kiinnitykseen kohdistuvan jatkuvan kuumenemisen ja jäähtymisen seurauksena. Jos näin 
tapahtuu, ne on kiristettävä uudelleen varovasti. Älä kiristä niitä liikaa, sillä se voi vahingoittaa kantta tai nuppia. Jos ruuvia ei voida kiristää tai jos kädensijat on niitattu tai hitsattu, 
soita kuluttajaneuvontaan. 

 Jos kädensijat ja nupit on tehty ruostumattomasta teräksestä, ne kestävät uunia lämpötilaan 500 °F / 260 °C / kaasumerkkiin 9.  

 Jos kädensijat ja nupit on tehty ruostumattomasta teräksestä, jossa on lisättyä silikonia tai silikonipeite, ne kestävät uunia korkeintaan tunnin kerrallaan lämpötilaan 400 °F / 
210 °C / kaasumerkkiin 6.  

 Puhtaasta bakeliitista (ei lisättyjä koristeita) tehdyt kädensijat ja nupit kestävät uunissa korkeintaan tunnin 175 °C:n (350 °F, kaasumerkki 4) lämpötilassa. 

  Koristeltuja bakeliittikädensijoja ja -nuppeja ei saa laittaa uuniin lainkaan. 

 Höyryaukolla varustetut nupit eivät kestä uunia ja niitä ei saa laittaa uuniin. 
 

Tarttumattomalla pinnoitteella varustettu ruoanvalmistusväline (hoito ja puhdistus) 
 Useimpia metallisia keittiövälineitä voidaan käyttää, paitsi veitsiä ja vispilöitä. Metallisia keittiövälineitä käytettäessä on kuitenkin oltava varovainen. Älä käytä teräväreunaisia 

keittiövälineitä äläkä leikkaa suoraan pannussa. Älä pistä tai koverra tarttumatonta pintaa. Tästä johtuen takuu ei korvaa naarmuuntumista. 

 Käytön myötä tarttumattomassa pinnoitteessa voi ilmetä pieniä värinmuutoksia. Tämä on aivan tavallista ja se ei vaikuta ruoanvalmistusvälineen tarttumattomuusominaisuuksiin.  

 Pienet pinta- tai hankausjäljet ovat tavallisia ja ne eivät vaikut tarttumattoman pinnan suorituskykyyn. Takuu ei korvaa kyseisiä jälkiä. 

 Tarttumattoman ruoanvalmistusvälineen kanssa ei tarvitse käyttää ruoanvalmistukseen tarkoitettuja tarttumista estäviä suihkeita. Tällaisten suihkeiden käyttö voi luoda pannun 
pinnalle näkymättömän kertymän, joka saattaa vaikuttaa pannun tarttumattomuusominaisuuksiin. 

 Lämpökäsittele tarttumaton pinnoite säännöllisesti säilyttääksesi sen suorituskyvyn, ja erityisesti konepesun jälkeen (katso ”Ennen ensimmäistä käyttökertaa”). 

 Jos vahingossa poltat ruoan pannuissasi, täytä ne lämpimällä vedellä ja astianpesunesteellä, ja anna liota tunnin ajan. Pese ne jälkikäteen tavalliseen tapaan ja käytä tarvittaessa 
hankaamatonta pesusientä (tarttumaton hankaussieni). Tarttumaton pinnoite on sitten lämpökäsiteltävä uudelleen pienellä määrällä ruokaöljyä, joka pyyhitään pinnalle 
talouspaperilla, tarttumattomuusominaisuuksien palauttamiseksi (katso ”Ennen ensimmäistä käyttökertaa”). 

 Jos ruoka-aineet alkavat ”tarttua” pannuun, se osoittaa usein, että tarttumattomuusominaisuudet ovat heikentyneet pannun ylikuumentamisen takia; että pannua ei ole 
lämpökäsitelty tarpeeksi usein (katso ”Ennen ensimmäistä käyttökertaa”); tai että ruoka on palanut pannuun kiinni tai pannussa on ruoantähdekertymä. Valmistajan takuu ei 
korvaa tätä (katso kohta ”Takuu”). 

 Pannun sisällä olevalle pinnoitteelle voi muodostua ruoantähde- tai kalkkikertymä. Näin tapahtuu usein, jos pannua käytetään jatkuvasti vihannesten keittämiseen ja siihen 
käytetään kovaa vettä. Poista nämä kerrostumat laimennetulla väkiviinaetikalla tai sitruunamehulla. Ongelman ratkaisemiseksi suosittelemme myös, että tarttumattomalle 
pinnoitteelle levitetään vähän ruokaöljyä pesun ja kuivaamisen jälkeen tarttumattoman pinnoitteen lämpökäsittelyä varten.  

 Tarttumaton pinnoite on muotoiltu siten, että siitä ei irtoa paloja ja se ei kuoriudu tavallisessa kotitalouskäytössä. Pinnoitehiukkasten tahattomasta nielemisestä ei ole vaaraa. 
Nämä hiukkaset eivät ole myrkyllisiä ja ne ovat täysin reagoimattomia. Niiden nieleminen on täysin harmitonta elimistölle. Jos sinulla on huolenaiheita, ota yhteyttä 
kuluttajaneuvontaan. 



 

 

 

Tarttumaton pinnoite Thermospot-teknologialla 
Tefalin ruoanvalmistusvälineitä toimitetaan sekä Thermo-Spot™-teknologian kanssa että ilman sitä. Jos pannussasi on kuvassa näkyvä lämmönilmaisin, se kertoo 
sinulle, milloin pannu on saavuttanut parhaan mahdollisen ruoanvalmistuslämpötilan (noin 190 ºC).  
Kun pannu on kylmä: - Thermo-Spot™-kuvio on näkyvissä. Lisää pisara ruokaöljyä pannulle. Odota. Piste muuttuu yksiväriseksi, kun esilämmitys on suoritettu ja 
pannu on valmis ruoanvalmistukseen. Kun merkki ei ole enää näkyvissä, vähennä lämpöä lämpötilan säilyttämiseksi. Näin Thermospot-teknologia estää sinua 
ylikuumentamasta pannua. 
 
 

 
 

 

Keraamisesti pinnoitettu ruoanvalmistusväline  
 Keraaminen pinta voidaan kuumentaa liedellä 570 °F:n / 300 °C:n lämpötilaan. 

 Keraamisen sisäpinnan suuri lämmönkestävyys tekee pannusta ihanteellisen pikaiseen ruskistamiseen ja paistamiseen. 

 Keraaminen ruoanvalmistusväline kannustaa terveelliseen ruoanvalmistukseen, sillä ruokaa valmistettaessa tarvitaan vähemmän tyydyttyneitä rasvoja ja öljyjä. 
 

Keittiövälineet 
 Suosittelemme muovisten, silikonisten tai puisten keittiövälineiden käyttämistä parhaiden pitkäaikaisvaikutusten saavuttamiseksi. 

 Jos tuotteessasi on tarttumaton pinnoite, katso kohta ”Ruoanvalmistusväline tarttumattomalla pinnoitteella” 

 Pienet jäljet pinnassa ovat tavallisia ja ne eivät vaikuta ruoanvalmistusvälineen suorituskykyyn. 
  

 
Käyttö uunissa ja grillissä 

 Ruoanvalmistusväline kestää uunia lämpötilaan 500 °F / 260 °C / kaasumerkkiin 9, jos sen kädensijat on tehty ruostumattomasta teräksestä ja niihin ei ole lisätty bakeliittia tai 
silikonia tai jos kädensijoja ei ole peitetty niillä. Katso kädensijoja ja nuppeja käsittelevästä kohdasta turvalliset lämpötilat ruoanvalmistusvälineellesi. 

 Käytä aina patakintaita, kun siirrät ruoanvalmistusvälinettä uuniin tai sieltä pois. 

 Karkaistut lasikannet kestävät uunia enintään lämpötilaan 350 °F / 175 °C / kaasumerkkiin 4. Lasikannet on poistettava pannuilta, ennen kuin pannut laitetaan uuniin, jonka 
lämpötila on tätä korkeampi. Katso myös kohta ”Kädensijat ja nupit”.  

 Ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla kädensijoilla, joihin ei ole lisätty silikonia tai bakeliittia, varustettu ruoanvalmistusväline, jonka sisäpinnassa on tarttumaton pinnoite, 
voidaan laittaa grillin alle, mutta sen on oltava vähintään 5 cm:n päässä grillivastuksista. 



 

 

 
Ruoanvalmistusvälineen puhdistus 

 Pese pannun sisä- ja ulkopinnoite jokaisen käytön jälkeen kuumalla vedellä, nestemäisellä puhdistusaineella ja pesusienellä. Huuhtele ja kuivaa perusteellisesti. 

 Älä käytä metallisia hankaussieniä, teräsvillaa tai voimakasta hankausjauhetta. 

 Älä koskaan laita kylmää vettä kuumalle pannulle tai upota kuumaa ruoanvalmistusvälinettä kylmään veteen. Äkilliset lämpötilanmuutokset voivat aiheuttaa metallin vääntymistä, 
joka johtaa epätasaiseen pohjaan. 

 Älä liota pannujen ulkopintaa pitkiä aikoja alumiinisten kiinnikkeiden takia (esim. niitit). Kuivaa ruoanvalmistusvälineesi perusteellisesti. 
 
Pesu astianpesukoneessa 

  Kaikkia Tefalin ruoanvalmistusvälineitä ei voi pestä astianpesukoneessa. Tarkista pakkauksessa olevat merkinnät. Katso myös kohtaa ”Kädensijat, nupit ja kannet”. Jos 
ruoanvalmistusvälineen voi pestä astianpesukoneessa, käsinpesua suositellaan silti. 

 Jos ruoanvalmistusväline laitetaan astianpesukoneeseen, ulkopinnan pinnoite ja alumiiniset kiinnikkeet voivat muuttua himmeiksi ja värjäytyä tiettyjen puhdistusaineiden 
vaikutuksesta. Takuumme ei korvaa tällaista kulumista, tosin sillä ei ole vaikutusta pannun suorituskykyyn.  

 ”Lämpökäsittelyn” toistamista astianpesun jälkeen suositellaan tarttumattoman pinnoitteen suorituskyvyn säilyttämiseksi (katso kohta ”Ennen ensimmäistä käyttökertaa”). 

 Älä jätä ruoanvalmistusvälinettä astianpesukoneeseen pesuohjelman päätyttyä. 
 
Puhdistus - ruoanvalmistusväline, jossa ei ole tarttumatonta pinnoitetta 
 

 Hoida pannuja säännöllisesti puhdistamalla ne kuumalla vedellä, nestemäisellä puhdistusaineella ja pesusienellä (hankausjauhetta ja hankaussieniä ei suositella).  

 Jos tahrat ovat pinttyneitä tai ruoka on vahingossa palanut pannuun, liota pannua kuumassa vedessä. Käytä erityisesti ruostumattomalle teräkselle tarkoitettua hienoa 
puhdistusjauhetta veden kanssa muodostaaksesi tahnaa. Levitä tahna pehmeällä liinalla. Hankaa pyörivin liikkein keskeltä ulospäin. Pese kuumalla saippuavedellä ja kuivaa 
välittömästi estääksesi tummumisen. 

 Älä koskaan käytä valkaisuainetta, uuninpuhdistusaineita tai klooripohjaisia tuotteita pannuihisi, sillä ne syövyttävät ruostumatonta terästä voimakkaasti, vaikka ne olisi 
laimennettu. Ne tekevät teräksen pintaan pieniä kuoppia, jotka voivat olla rumia ja vaikuttavat ruoanvalmistuskykyyn. 

 Älä käytä teräsvillaa, teräksisiä hankaussieniä tai voimakkaita pesuaineita. 

 Nailonista valmistettuja hankaussieniä voidaan käyttää. 

 Huomaa, että ruostumattomasta teräksestä valmistetut ulkopinnat ja kiinnikkeet voivat muuttua himmeiksi tiettyjen astianpesukoneessa käytettävien puhdistusaineiden hankaavan 
luonteen takia. Takuu ei korvaa näitä seurauksia. 

 Vaikka tuotteen voi pestä astianpesukoneessa, käsinpesua suositellaan. Kuivaa perusteellisesti välittömästi pesun jälkeen estääksesi tummumisen. 

 Älä jätä ruoanvalmistusvälinettä astianpesukoneeseen pesuohjelman päätyttyä.  

 Ruostumattomasta teräksestä valmistettuun ruoanvalmistusvälineeseen voi ilmestyä sinisiä tai keltaisia värinmuutoksia ajan myötä. Tämä on luonnollista ja voi johtua 
ylikuumenemisesta. Se ei osoita, että ruoanvalmistusvälineen kanssa olisi ongelmia.  

 Jos ruoanvalmistusvälinettä ei puhdisteta kunnolla tai sen annetaan kiehua tyhjäksi, seuraavaa voi ilmetä: valkoisia pisteitä (esim. perunoiden keittämisestä), ohutta valkoista 
kalkkia, sateenkaariefekti/helmiäisvälkettä, ruskeita kuivuneita renkaita (vesirajan merkkejä)  

 Jos tuote on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, sen ulkopinnalla voi ilmetä värinmuutoksia. Värinmuutokset voi poistaa erityisellä ruostumattomasta teräksestä 
valmistetuille ruoanvalmistusvälineille tarkoitetulla puhdistusaineella tai lisäämällä sitruunamehua tai viinietikkaa tavallisen puhdistusaineen sekaan. 

 
* TEFALin kotita louskoneet kulkevat tavaramerkin T-FAL nimellä t ietyi l lä aluei lla kuten Amerikassa ja Japanissa. TEFAL/T-FAL on Groupe SEB:n rekisteröity tavaramerkki

http://www.tefal.com/


 

 

 

Kuinka tunnistan ja vältän viat, jotka ruostumattoman teräksen takuu korvaa  
 

Ulkopohja: 
Ruoanvalmistusvälineen rungon rakenteella on takuu eristetyn ulkopohjan irtoamisen ja eristetyn pohjan ja rungon rakenteen välillä ilmenevien 
kuplien osalta. Nämä voivat aiheuttaa ylikuumenemista ja kuumia kohtia. Takuu korvaa ne. 
 

 
 

Tuotteen sisäpinta: 
 Ruoanvalmistusvälineen rungon rakenteella on takuu tummanruskeiden ja mustien ruostetahrojen osalta. 

 Jos havaitset tuotteen sisäpinnalla tahroja, puhdista se ensin hoito-ohjeiden mukaisesti. Jos tarhat ovat vielä merkittäviä, kun liu'utat kynttäsi pintaa pitkin puhdistuksen jälkeen, tai 
jos jälki näyttää syöpyneeltä tai kuopalta, takuu korvaa ne. 

 Hyödyllisiä neuvoja: 

 Lisää aina suola veteen vasta sen jälkeen, kun vesi kiehuu  

 Älä käytä klooria sisältäviä puhdistusaineita 

 Älä käytä vetyperoksidia tai valkaisuainetta 
 
 

 
Kädensija, sivukädensija ja nuppi: 

 Jos pannussa on hitsatut kiinnikkeet ja kädensija on rikki hitsauskohtien takia eikä pannun kyljissä ole reikiä, takuu voi korvata tämän vian.  

Tahrat ennen puhdistusta Tahrat puhdistuksen jälkeen 



 

 

 

Kuinka tunnistan ja vältän viat, joita ruostumattoman teräksen takuu EI korvaa  
Puhdistustulokset, joita takuu ei korvaa: 

 Tietyt puhdistusaineet ovat erittäin syövyttäviä ja voivat vahingoittaa ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ulkopintoja ja kiinnikkeitä. Ne voivat värjäytyä ja muuttua 
himmeiksi tiettyjen astianpesukoneessa käytettävien puhdistusaineiden hankaavan luonteen takia. Takuu ei korvaa näitä seurauksia. 

 Vaikka tuotteen voi pestä astianpesukoneessa, käsinpesua suositellaan.  
 Älä säilytä ruoanvalmistusvälinettä astianpesukoneessa pesuohjelman päätyttyä. 
 Suosittelemme myös, että kuivaat ruoanvalmistusvälineesi puhdistuksen jälkeen pehmeällä talouspaperilla. 

Sisäpinnan värinmuutokset, joita takuu ei 
korvaa: 

 Ylikuumeneminen voi aiheuttaa ruskeita tai 
sinisiä tahroja. Tämä ei ole tuotevika, vaan se 
johtuu liian kuuman lämpöasetuksen 
käyttämisestä (tavallisesti tyhjässä tai vain 
vähän täytetyssä pannussa). 

 Lisäksi vedessä oleva suuri rautamäärä voi 
myös aiheuttaa värinmuutoksia, jolloin kattila näyttää hieman ruosteiselta. Tahrat voidaan poistaa helposti seuraavien puhdistusohjeiden avulla. 

 Tuotteen sisäpohjaan voi ilmestyä sinistä väriä, koska sillä on valmistettu tärkkiä sisältäviä elintarvikkeita kuten riisiä tai pastaa. 

 Sisäpohjassa voidaan havaita myös valkoisia tahroja vedenjakelustasi riippuen. Ne johtuvat kalkkikivestä (vedessä oleva kalkki) ja ne voidaan poistaa helposti puhdistamalla tuote 
väkiviinaetikalla tai sitruunamehulla. 

 Puhdista ruoanvalmistusvälineesi väkiviinaetikalla tai sitruunamehulla pehmeää talouspaperia käyttäen 
 Puhdista pannu erityisesti ruostumattomalle teräkselle tarkoitetulla puhdistusaineella  

 Lisää aina suola veteen vasta sen jälkeen, kun vesi kiehuu  
 

Ulkopinnan värinmuutokset, joita takuu ei korvaa 
 Ylikuumeneminen voi aiheuttaa ruskeita tai sinisiä tahroja. Tämä ei ole tuotevika, vaan se johtuu 

liian kuuman lämpöasetuksen käyttämisestä (tavallisesti tyhjässä tai vain vähän täytetyssä 
pannussa). 

 Puhdista pannu erityisesti ruostumattomalle teräkselle tarkoitetulla puhdistusaineella  
 

Tuotteen vääntyminen, jota takuu ei korvaa 
 Pannun pudottaminen voi aiheuttaa muodonmuutoksia 

 Ylikuumeneminen tai tyhjän pannun kuumentaminen voivat myös aiheuttaa tuotteen vääntymistä 
 Älä kaada kylmää vettä kuumaan pannuun, sillä se voi aiheuttaa äkillisen lämpötilanmuutoksen, joka voi aiheuttaa pohjan vääntymistä. 
 Käytä pannun koolle sopivaa lämpölevyä tai kaasuliekkiä. 
 Puhdista ja kuivaa pannun ulkopohja, ennen kuin käytät sitä keraamisella keittotasolla. 
 Valitse oikeankokoinen lämpölevy tai kaasuliekki, jotta lämpö tai kaasuliekki koskee vain ruoanvalmistusvälineen pohjaa ja jotta se ei kiipeä pannun kylkiä pitkin. 
 Huomaa, että ruoanvalmistus induktioliedellä vaatii erityistä huomiota. Kuuma lämpötila voidaan saavuttaa erittäin nopeasti ja äärimmäinen ja äkillinen lämpötilanmuutos voi 

aiheuttaa tuotteen vääntymistä.  

Kädensija, sivukädensija ja nuppi; viat, joita takuu ei korvaa 
Jos pannussa on hitsatut kiinnikkeet, kädensija on rikki hitsauskohtien kohdalta ja pannun kyljissä on reikiä, tuote on ylikuormitettu. Takuu ei korvaa tätä ongelmaa.  

Ulkopohjan värinmuutos Erityispuhdistusaine 

Erityispuhdistusaine Tahrat ennen puhdistusta Tahrat puhdistuksen jälkeen Värinmuutos 


