
 

 

TEFAL 
SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV KOKKÄRL 

Viktigt 

 Läs igenom säkerhetsråden innan du använder din produkt. 

 Produkten är endast avsedd för hemmabruk. 

 Ägna den tid som krävs åt att läsa igenom alla de olika avsnitten med information om användning och skötsel, så att du uppnår bästa möjliga resultat med din produkt. 

 Genom att följa dessa skötselanvisningar förhindrar du att rök avges från pannor och livsmedel som har överhettats. Sådan rök kan vara farlig för djur med mycket känsliga 
andningssystem, t.ex. fåglar. Vi rekommenderar att fåglar inte tillåts vistas i köket.  

 Den här produkten uppfyller föreskrifterna för produkter avsedda att vara i kontakt med livsmedel. 
 

Allmänna säkerhetsråd 
 Lämna aldrig mat under tillagning utan uppsikt.  

 Tefal kokkärl är inte avsedda att användas av barn, utom om de har fått handledning eller anvisningar om användningen av produkten av en person som ansvarar för deras 
säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med produkten. 

 Var försiktig i närheten av spisen och använd ett lock eller stänkskydd för att förhindra brännskada/skållning orsakad av stänk eller het ånga.  

 Vidrör inte kokkärl med en våt duk, grytvantar eller en grytlapp och ställ dem inte på ett vått underlag. Heta kokkärl ska placeras endast på värmebeständiga underlag. 

 Tillsätt inte kallt vatten, is eller helt frysta livsmedel direkt i en het panna eftersom en ström av ånga kan avges, som skulle kunna orsaka brännskador eller andra skador på 
användare eller personer som vistas i närheten. Var särskilt försiktig i detta hänseende när pannan innehåller heta oljor som används vid tillagningen eftersom en ström av ånga 
kan avges när produkter som innehåller vatten kommer i kontakt med het olja. 

 Kombinera inte kokkärl för att skapa ett dubbelt kokkärl. De här produkterna är inte avsedda för det syftet och sådan användning kan orsaka ångrelaterade brännskador eller andra 
skador på användare eller personer som vistas i närheten.  

 Tefal kokkärl får aldrig användas i en mikrovågsugn. 
 Det är inte rekommenderat att använda pannorna för fritering (t.ex. chips, samosas osv.). 

 Lämna aldrig pannans handtag så att det sticker ut över kanten på hällen. 

 Ställ aldrig en het panna på golvet eller nära kanten på en köksyta. 

 Ställ heta pannor på den bakre delen av arbetsytan, så att de får svalna under säkra förhållanden. 

 Vi rekommenderar att du använder grytvantar när du håller i handtag och knoppar. 

 Om det skulle börja brinna i pannan ska du stänga av värmekällan och lägga en brandfilt eller fuktad handduk över pannan och låta den ligga kvar i 30 minuter innan du tar av den. 

 Var alltid försiktig när du lagar mat med olja. Pannan ska inte överfyllas eller hettas upp till en alltför hög temperatur. 

 Små pannor kan behöva placeras noggrant på gashällens stödben. De flesta gashällstillverkare tillhandahåller ett kokkärlsställ för detta ändamål. 

 Vid överhettning ska kokkärlet inte flyttas, utan först lämnas kvar på plats så att det får svalna, på grund av faran med potentiellt smält aluminium i den inkapslade basen. 
 

 


