
Keramická pánev STONITE 
návod pro používání

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem 
tohoto výrobku. Nákup této keramické pánve byl zcela jistě dobrou 
volbou.  Prostudujte si prosím pokyny pro používání.

Čím jsou keramické pánve STONITE výjimečné?
Tělo pánve je vyrobeno z anodiozovaného hliníku, který zajišťuje tvarovou stálost a výborný rozvod 
tepla. Keramický nepřilnavý povrch STONITE velmi dobře odolává vůči vysokým teplotám, tepelným 
šokům, ale i mechanickému opotřebení. Ideální teplota pro provoz  pánve je 280 °C. STONITE pánve 
jsou ekologické a jejich výroba je šetrná vůči životnímu prostředí. Pánve STONITE jsou vhodné pro 
všechny druhy ohřevu včetně indukce. Model s odnímatelnou rukojetí lze používat i v troubě.

Jak tuto revoluční STONITE pánev používat?
Ještě před prvním použitím pánev omyjeme, osušíme a povrch potřeme pokrmovým olejem 
nebo tukem. Vaříme spíše na nízký nebo střední výkon a nezapomeneme vždy používat plastové 
nebo dřevěné kuchyňské nářadí bez ostrých hran, které nepoškozující STONITE povrch. V žádném 
případě nepoužívejte kovové náčiní a jiné ostré předměty. Na poškození povrchu použitím těchto 
nevhodných nástrojů se nevztahuje záruka.

STONITE antiadhezní (nepřilnavý) povrch.
STONITE antiadhezní povrch je ekologický materiál, který je obohacen mikročásticemi přírodních 
kameninových materiálů. Oproti klasickým antiadhezním (nepřilnavým) povrchům má lepší vlast-
nosti, je odolnější vůči vysokým teplotám i mechanickému poškození.  V případě přehřátí prázdné 
pánve se neuvolňují žádné škodlivé látky.

Údržba
Pánev lze mýt běžným způsobem i v myčce nádobí. Při ručním mytí nepoužívejte abrazivní prostřed-
ky, které by mohli narušit povrch pánve.

Upozornění
Při použití na plynovém sporáku může dojít ke změně barvy na vnější stěně pánve. Tyto barevné 
změny nejsou vadou výrobku a nemohou být důvodem k reklamaci výrobku. 

CZInstrukcja obsługi
Patelnia ceramiczna STONITE
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Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego 
produktu. Zakup naszej patelni ceramicznej jest z pewnością dobrą 
decyzją. Prosimy o zapoznanie się z zasadami jej użytkowania.

Dlaczego patelnie ceramiczne STONITE są wyjątkowe?
Korpus patelni wykonany jest z anodyzowanego aluminium, zapewniającego 
niezmienność kształtu oraz doskonałe rozprowadzanie ciepła. Ceramiczna powłoka 
nieprzywierająca jest odporna na działanie bardzo wysokich temperatur, skutki 
szoków termicznych oraz na uszkodzenia mechaniczne. Idealna temperatura, do której 
powierzchnia patelni powinna być rozgrzewana to 280 °C. Patelnie ceramiczne są 
produktami ekologicznymi a ich produkcja jest przyjazna środowisku. Patelnie STONITE 
przystosowane są do wszystkich rodzajów kuchenek, włącznie z indukcyjnymi. Dzięki 
zdejmowanemu uchwytowi, mogą one być używane w piekarnikach, nadają się do mycia 
w zmywarkach do naczyń.

Jak używać rewolucyjnej patelni ceramicznej?
Przed pierwszym użyciem należy patelnie dobrze umyć, wysuszyć i natrzeć jej 
powierzchnię olejem jadalnym lub innym tłuszczem. Gotować należy na małym lub 
średnim ogniu oraz należy pamiętać o tym, żeby używać wyłącznie narzędzi kuchennych 
wykonanych z drewna lub tworzywa sztucznego bez ostrych krawędzi, aby chronić 
powierzchnię ceramiczną 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.

Ceramiczna powłoka nieprzywierająca
Ceramiczna powłoka nieprzywierająca jest materiałem przyjaznym dla środowiska 
wzbogaconym mikrocząsteczkami naturalnych materiałów ceramicznych. W porównaniu 
z klasycznymi powłokami nieprzywierającymi, ma ona lepsze właściwości, jest odporna na 
działanie wysokich temperatur i na uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przegrzania 
się pustej patelni nie dochodzi do uwalniania się żadnych substancji szkodliwych.

Czyszczenie
Po zdjęciu uchwytu możemy myć tradycyjnie lub w zmywarce do naczyń. Myjąc patelnię 
w sposób tradycyjny, nie wolno używać ściernych środków czyszczących, aby nie 
uszkodzić powłoki ceramicznej.

Uwaga
Podczas używania patelni na kuchence gazowej mogą pojawić się odbarwienia na jej 
zewnętrznej powierzchni. Tego typu zmiany nie mogą być traktowane jako wada produktu 
i nie podlegają reklamacji.



Ochrana životního prostředí
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, 
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na 
určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních 
negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné 
likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného 
místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy 
uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při 
použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude 
brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
• na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání

• na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléha-
jících běžnému opotřebení… ) 

• na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 
použitím apod.)

• na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
• na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného 

příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při 
přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové 
chyby.

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu czasu żywotności urządzenia lub w momencie, kiedy naprawa jest 
nieekonomiczna, nie wyrzucaj urządzenia do domowych odpadów. Aby dokonać 
właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca 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 niniejszej 
instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w 
produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego
użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu 
(np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego 
użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki 
atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia 
nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, 
używania produktu w sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, 
używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania 
nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem
oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać
zgodność w ramach jednego produktu. 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. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od
rzeczywistości w zależności od modelu produktu.


