
Rondel STONITE 
instrukcja obsługi
Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego 
produktu. Zakup tego rondla jest z pewnością dobrym wyborem. 
Prosimy o uważne zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi 
użytkowania.

Co sprawia, że rondle STONITE są wyjątkowe?
Korpus rondla wykonany jest z anodyzowanego aluminium, co zapewnia stabilność kształtu i 
doskonałe rozprowadzanie ciepła. Nieprzywierająca powłoka STONITE jest odporna na działanie 
bardzo wysokich temperatur, skutki szoków termicznych oraz na uszkodzenia mechaniczne. Idealna 
temperatura, jaka powinna być utrzymywana w trakcie gotowania to 280 °C. Rondle STONITE są 
produktami ekologicznymi a ich produkcja jest przyjazna środowisku. Rondle STONITE mogą być 
używane na kuchenkach wszystkich rodzajów, również indukcyjnych.

Jak używać innowacyjnych rondli STONITE?
Przed pierwszym użyciem należy rondel dobrze umyć, wysuszyć i natrzeć jego powierzchnię 
olejem jadalnym lub innym tłuszczem. Gotować należy na małym lub średnim ogniu i nie wolno 
zapominać o tym, żeby używać wyłącznie narzędzi kuchennych wykonanych z drewna lub 
tworzywa sztucznego bez ostrych krawędzi, aby chronić nieprzywierającą powłokę STONITE przed 
uszkodzeniem. Pod żadnym pozorem nie wolno używać metalowych przyborów kuchennych ani 
innych ostrych przedmiotów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku użycia 
nieodpowiednich narzędzi kuchennych.

Co to jest antyadhezyjna (nieprzywierająca) powłoka STONITE?
Antyadhezyjna powłoka STONITE jest materiałem przyjaznym dla środowiska wzbogaconym 
mikrocząsteczkami naturalnych materiałów ceramicznych. W porównaniu z klasycznymi powłokami 
antyadhezyjnymi (nieprzywierającymi), ma ona lepsze właściwości, jest odporna na działanie 
wysokich temperatur i na uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przegrzania się pustego rondla 
nie dochodzi do uwalniania się żadnych substancji szkodliwych.

Jak zadbać o czystość rondla? 
Rondel można myć zarówno tradycyjnie, jak i w zmywarce do naczyń. W trakcie mycia ręcznego nie 
wolno używać środków ściernych, które mogą uszkodzić antyadhezyjną powłokę rondla.

Uwaga
Podczas gotowania na kuchence gazowej może dochodzić do powstawania odbarwień na 
zewnętrznej powierzchni rondla. Tego typu odbarwienia nie są wadą produktu i nie mogą być 
powodem reklamacji.
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Ochrona środowiska naturalnego
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, 
nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, 
należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz 
prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie 
zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów 
wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku 
nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami 
krajowymi.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. 
Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. 
Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do 
wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów ruchomych produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, 

wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, 

zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania 

nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo 
zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie 
odpowiada za błędy powstałe w druku.


