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Διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας.
Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση.
Παρακαλούμε διαβάστε κάθε ένα κεφάλαιο από τις οδηγίες χρήσης και φροντίδας ώστε να πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από το προϊόν σας.
Ακολουθώντας τις παρούσες οδηγίες φροντίδας, προλαμβάνετε την εκπομπή αναθυμιάσεων από τηγάνια και τρόφιμα που έχουν υπερθερμανθεί. Αυτές οι αναθυμιάσεις θα
μπορούσαν να είναι επικίνδυνες για ζώα με πολύ ευαίσθητα αναπνευστικά συστήματα, όπως τα πουλιά. Συνιστούμε να μην αφήνετε πουλιά μέσα στην κουζίνα.
Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τους κανονισμούς για προϊόντα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα
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Ποτέ μην αφήνετε χωρίς επίβλεψη το φαγητό όταν μαγειρεύετε.
Τα μαγειρικά σκεύη Tefal δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά, εκτός εάν αυτά επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση του προϊόντος από άτομο που είναι
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν το προϊόν ως παιχνίδι.
Να είστε προσεκτικοί κοντά στην κουζίνα και να χρησιμοποιείτε καπάκι ή προστατευτικό καπάκι ώστε να προλαμβάνετε εγκαύματα/καψίματα που προκαλούνται από το
πιτσίλισμα ή καυτό ατμό.
Μην αγγίζετε τα μαγειρικά σκεύη με υγρό πανί, γάντια φούρνου ή πετσετάκια ή μην τα τοποθετείτε σε υγρές επιφάνειες. Τα καυτά μαγειρικά σκεύη πρέπει να τοποθετούνται
μόνο σε ανθεκτικές στη θερμότητα επιφάνειες.
Μην προσθέτετε κρύο νερό, πάγο ή πλήρως κατεψυγμένα τρόφιμα κατευθείαν σε καυτό τηγάνι, καθώς ενδέχεται να προκληθεί έντονη έκλυση ατμού που θα μπορούσε να
προκαλέσει εγκαύματα ή άλλους τραυματισμούς στους χρήστες ή σε άτομα που βρίσκονται κοντά στο σημείο. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς αυτό όταν το τηγάνι
περιέχει καυτό λάδι που χρησιμοποιείται στο μαγείρεμα, καθώς είναι πιθανή η έκλυση ατμού όταν στοιχεία που περιέχουν νερό έρχονται σε επαφή με το καυτό λάδι.
Μην συνδυάζετε μαγειρικά σκεύη για να κάνετε μπεν μαρί. Τα προϊόντα αυτά δεν έχουν σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό και αυτού του είδους η χρήση θα μπορούσε να προκαλέσει
εγκαύματα ή άλλους τραυματισμούς από ατμό σε χρήστες ή άτομα που βρίσκονται σε μικρή απόσταση.
Τα μαγειρικά σκεύη Tefal δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται μέσα σε φούρνο μικροκυμάτων.
Δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα τηγάνια σας για βαθύ τηγάνισμα (π.χ. τσιπς πατάτας, σαμόσα κ.λπ.).
Μην αφήνετε ποτέ τη λαβή του τηγανιού σας να προεξέχει από την κουζίνα.
Μην τοποθετείτε ποτέ καυτό τηγάνι στο δάπεδο ή στην άκρη μιας επιφάνειας εργασίας.
Να τοποθετείτε τα καυτά τηγάνια στο πίσω μέρος της επιφάνειας εργασίας ώστε να κρυώνουν με ασφάλεια.
Συνιστάται να χρησιμοποιείτε γάντια φούρνου όταν κρατάτε λαβές.
Σε περίπτωση φωτιάς στο τηγάνι σταματήστε την παροχή θερμότητας, τοποθετήστε μια πυρίμαχη κουβέρτα ή βρεγμένη πετσέτα επάνω στο τηγάνι και αφήστε για 30 λεπτά πριν
την απομακρύνετε.
Πρέπει να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μαγειρεύετε με λάδι. Δεν πρέπει να γεμίζετε υπερβολικά το τηγάνι ή να χρησιμοποιείτε πολύ υψηλή θερμοκρασία.
Τα μικρά τηγάνια ίσως χρειάζονται προσεκτική τοποθέτηση στα στηρίγματα των εστιών αερίου, για τις οποίες οι περισσότεροι κατασκευαστές εστιών αερίου παρέχουν ειδική
σχάρα.
Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, δεν πρέπει να μετακινήσετε το μαγειρικό σκεύος αλλά να το αφήσετε πρώτα να κρυώσει, επειδή υπάρχει κίνδυνος να βρίσκεται λιωμένο
αλουμίνιο εντός της εγκλεισμένης βάσης.

