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Lees eerst de veiligheidsvoorschriften voor je je product gebruikt.
Dit product is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bestemd.
Neem de tijd om alle rubrieken te lezen over het gebruik en het onderhoud. Zo behaal je de beste resultaten.
Door deze onderhoudsinstructies te volgen, voorkom je rook door oververhitting van voedsel. Rook kan gevaarlijk zijn voor dieren met een gevoelig ademhalingsstelsel, zoals
vogels. Wij raden aan geen vogels in de keuken te houden.
Dit product is conform de voorschriften voor producten die in contact komen met voedsel.

Algemeen veiligheidsadvies



















Blijf altijd bij het voedsel tijdens de bereiding.
De Tefal-pannen zijn met het oog op de veiligheid niet bedoeld om te worden gebruikt door kinderen, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen betreffende
het gebruik van het product. Er moet toezicht zijn op kinderen zodat zij niet met het product kunnen spelen.
Wees voorzichtig bij het fornuis en gebruik een deksel of spatscherm om brandwonden/verbranding te voorkomen door spatten of hete stoom.
Raak de pannen niet aan met een natte doek, natte ovenhandschoenen of natte pannenlapjes. Zet ze niet op een nat oppervlak. Hete pannen mogen enkel op hittebestendige
oppervlakken worden geplaatst.
Doe geen koud water, ijs of diepgevroren voedsel rechtstreeks in een hete pan. Er kan namelijk stoom ontstaan die brandwonden of andere verwondingen kan veroorzaken bij de
gebruikers of omstaanders. Wees uiterst voorzichtig wanneer de pan hete olie bevat. Er kan stoom ontstaan wanneer ingrediënten die water bevatten in contact komen met de
hete olie.
Combineer geen pannen om een dubbele ketel te maken. De producten zijn hier niet voor gemaakt. Dergelijk gebruik kan leiden tot brandwonden of andere verwondingen bij de
gebruikers of omstaanders door stoom.
Pannen van Tefal mogen niet in de magnetron worden geplaatst.
Het gebruik van deze pannen voor frituren (bijv. frieten, samosa's, enz.) wordt afgeraden.
Zorg ervoor dat de handgrepen van de pan nooit over de rand van de kookplaat uitsteken.
Zet hete pannen nooit op de grond of op de rand van een werkoppervlak.
Zet hete pannen achteraan op het werkoppervlak zodat ze veilig kunnen afkoelen.
Het is aangeraden ovenhandschoenen te dragen wanneer u handgrepen en knoppen aanraakt.
Mocht er een vlam in de pan komen, draai dan het vuur uit, bedek de pan met een branddeken of natte handdoek en laat 30 minuten liggen voordat u deze verwijdert.
Wees altijd voorzichtig wanneer u olie gebruikt bij een bereiding. Vul de pan niet over het maximum of oververhit ze niet.
Kleine pannen moeten mogelijk met voorzichtigheid worden geplaatst op de steunen van gaskookplaten. De meeste gaskookplaatfabrikanten hebben hiervoor een onderzetter
ontwikkeld.
Als de pan oververhit raakt, mag ze niet worden verplaatst. Ze moet eerst afkoelen aangezien er zich gesmolten aluminium in de ingekapselde basis kan bevinden.

