
 

 

TEFAL 
SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR BRUK AV KJØKKENREDSKAPER 

Viktig: 
 Les sikkerhetsrådene nøye før du tar produktet i bruk. 

 Dette produktet er kun ment for bruk i hjemmet. 

 Vennligst bruk tid på å lese hvert avsnitt i bruks- og vedlikeholdsanvisningene for å oppnå de aller beste resultater med produktet. 

 Ved å følge disse instruksjonene, vil du unngå utvikling av røyk fra pannen/kjelen, og mat som har blitt overoppvarmet. Denne typen røyk kan være farlig for dyr med veldig 
sensitive luftveier, som fugler. Vi anbefaler at du ikke har fugler på kjøkkenet.  

 Produktet er i overensstemmelse med de regelverk som gjelder for produkter som er i kontakt med næringsmidler. 
 

Generelle råd om sikkerhet 
 La aldri redskap som brukes til matlaging stå uten oppsyn når det er i bruk.  

 Tefal-redskapene er ikke beregnet for bruk av barn, med mindre de er under oppsyn eller har fått de nødvendige instruksjoner når det gjelder bruk av en person som er ansvarlig 
for deres sikkerhet. Barn skal holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. 

 Vær alltid forsiktig når du befinner deg i nærheten av komfyren, og bruk et vanlig lokk eller et sprutelokk for å unngå brannskader/skolding som skyldes varm damputbrudd.  

 Berør ikke selve kjelen/pannen med en våt klut eller våte grytelapper eller grytevotter, og sett den ikke på en våt flate. Varme kjeler/panner skal kun plasseres på varmebestandige 
flater. 

 Ha ikke kaldt vann, is eller frosne produkter rett i en varm panne. Dette kan gi et damputbrudd som kan forårsake brannskader eller andre skader for brukeren eller personer som 
oppholder seg i nærheten. Vær spesielt forsiktig med hensyn til dette når pannen/kjelen inneholder varm olje. Det kan nemlig oppstå damputbrudd når vann kommer i kontakt 
med varm olje. 

 Bruk ikke flere panner/kjeler inne i hverandre. Produktene er ikke beregnet på den typen bruk som kan føre til damprelaterte forbrenninger eller andre skader på brukere eller 
personer som oppholder seg i nærheten.  

 Tefal-produktene skal aldri brukes i mikrobølgeovn. 
 Det anbefales ikke å bruke pannene/kjelene for fritering (f.eks. chips, samosa, osv). 

 Påse at ingen håndtak stikker utenfor komfyrtoppens overflate. 

 Plasser aldri varme kjeler/panner på gulvet, eller på kanten av et bord eller en kjøkkenbenk. 

 Varme panner/kjeler skal plasseres bakerst på komfyrtoppen/benken der de kan kjøles ned i sikkerhet. 

 Det anbefales å bruke grytekluter når du griper tak i håndtak og hendler. 

 Dersom det skulle oppstå flammer i pannen/kjelen, skru av varmen og legg et vått håndkle eller teppe over pannen/kjelen. La det ligge i 30 minutter før det fjernes. 

 Vær alltid forsiktig ved matlaging med olje. Fyll ikke pannen/kjelen for mye, og bruk ikke for høy varme. 

 Ved bruk av små kjeler/panner på gassbluss, må man være ekstra forsiktig med plasseringen. De fleste gasskomfyrfabrikanter leverer en tilpasser som kan brukes med de minste 
produktene. 

 Ved overoppvarming, fjern ikke kjelen/pannen med en gang, men la den bli kald. Det er nemlig en viss fare for at aluminium innstøpt i bunnen har smeltet. 
 

 


