
 

 

TEFAL 
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA APLICÁVEIS À UTILIZAÇÃO DE ARTIGOS DE 

COZINHA 
Importante 

 Leia os conselhos de segurança antes de utilizar o produto. 

 Este produto destina-se exclusivamente a utilização doméstica. 

 Deve despender algum tempo a ler todas as secções das informações de utilização e conservação para conseguir obter os melhores resultados com o produto. 

 Se cumprir as referidas instruções de conservação, evitará a libertação de fumos dos tachos/panelas/frigideiras e da comida que sobreaqueceu. Estes fumos podem ser perigosos 
para animais que tenham um sistema respiratório muito sensível, como é o caso dos pássaros. Recomendamos que não haja pássaros na cozinha.  

 Este produto cumpre os regulamentos aplicáveis aos produtos que se destinam a estar em contacto com alimentos. 
 

Conselhos de segurança gerais 
 Nunca deixe a comida a cozinhar sem supervisão.  

 Os artigos de cozinha Tefal não foram concebidos para serem utilizados por pessoas (incluindo crianças) com incapacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou por pessoas com falta 
de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correta utilização do produto, pela pessoa responsável pela sua 
segurança. As crianças devem ser vigiadas de forma a garantir que não brincam com o produto. 

 Tenha cuidado sempre que estiver perto do fogão e utilize uma tampa ou uma proteção antissalpicos de modo a evitar queimaduras ou escaldões provocados por salpicos ou vapor quente.  

 Não toque nos artigos de cozinha com panos, luvas de forno ou pegas molhados, nem os coloque em superfícies molhadas. Os artigos de cozinha quentes só devem ser colocados 
em superfícies resistentes ao calor. 

 Não coloque água fria, gelo ou comida totalmente congelada diretamente num tacho/panela/frigideira já quente, uma vez que tal pode resultar numa erupção de vapor que pode queimar 
ou ferir de outra maneira os utilizadores ou as pessoas presentes. Tenha especial atenção a esta situação quando os tachos/panelas/frigideiras contiverem óleos quentes que estejam a ser 
utilizados enquanto cozinha, uma vez que é possível que ocorram erupções de vapor quando elementos que contêm água são postos em contacto com óleo quente. 

 Não combine os artigos de cozinha de modo a criar um artigo com duas camadas. Estas peças não foram concebidas com essa finalidade e utilizá-las dessa forma pode provocar 
queimaduras de vapor ou ferir de outra maneira os utilizadores ou as pessoas presentes.  

 Os artigos de cozinha Tefal nunca devem ser utilizados em micro-ondas. 
 Desaconselha-se a utilização dos tachos/panelas/frigideiras para fritar em muito óleo (por exemplo: fritar batatas fritas, chamuças, etc.). 

 Nunca deixe que a pega dos tachos/panelas/frigideiras ultrapasse o limite da borda do fogão. 

 Nunca coloque tachos/panelas/frigideiras quentes no chão ou perto da borda de uma bancada de cozinha. 

 Coloque os tachos/panelas/frigideiras quentes ao fundo da bancada da cozinha para que possam arrefecer em segurança. 

 Recomenda-se a utilização de luvas de forno quando tiver de agarrar em pegas, sejam elas longas ou curtas. 

 Caso um tacho/panela/frigideira pegue fogo, desligue a fonte de calor e coloque uma manta de incêndios ou uma toalha molhada por cima do tacho/panela/frigideira e deixe ficar 
assim durante 30 minutos antes de a remover. 

 É sempre necessário ter cuidado quando se cozinha com óleo. Não é aconselhável encher demasiado tachos/panelas/frigideiras, nem utilizar temperaturas muito altas para cozinhar. 

 Os tachos/panelas/frigideiras pequenos precisam de ser colocados com cuidado em cima dos bicos dos fogões a gás, para os quais a maior parte dos fabricantes de fogões a gás 
providencia grelhas de suporte. 

 Em caso de sobreaquecimento, os artigos de cozinha não devem ser retirados de imediato da fonte de aquecimento, devendo primeiro arrefecer, uma vez que advém perigo do 
alumínio potencialmente fundido que se encontra dentro da base encapsulada. 


