
Produkty Stanley – użytkowanie i konserwacja 

Dziękujemy za zakup produktu marki Stanley. Mamy nadzieję, że jego użytkowanie przyniesie 

Państwu zadowolenie i satysfakcję. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami. Stosowanie się 

do nich zapewni komfort użytkowania i długą żywotność produktu. 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

Przed pierwszym użyciem należy każdą część produktu umyć za pomocą ciepłej wody z łagodnym 

detergentem, przeznaczonym do naczyń kuchennych. Takiego środka należy też używać w dalszej 

eksploatacji. Aby dobrze oczyścić produkt po użyciu, należy zalać go ciepłą wodą z detergentem 

i pozostawić na kilka minut. Następnie należy umyć produkt miękką ściereczką lub gąbką i dokładnie 

wypłukać ciepłą wodą. Pozostawić otwarty do całkowitego wyschnięcia. W przypadku pojawienia się smug 

lub plam na wewnętrznej powierzchni zaleca się wlanie do wnętrza ciepłego roztworu sody oczyszczonej 

w wodzie (2 łyżeczki sody oczyszczonej na pół litra wody) i pozostawienie na godzinę, a następnie 

dokładne wypłukanie. W przypadku wyjątkowo uporczywych plam należy roztwór pozostawić na całą noc. 

Do mycia produktu nie należy używać wybielaczy, płynów zawierających chlor, ani innych agresywnie 

działających środków. Należy dokładnie sprawdzić w karcie produktu, czy Państwa produkt nadaje się 

mycia w zmywarce. Umycie w ten sposób produktu do tego nieprzeznaczonego może doprowadzić do jego 

uszkodzenia. Gdy produkt nie jest używany należy przechowywać go rozłożony na części składowe. 

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA 

Produkty Stanley nie są przystosowane do używania w kuchence mikrofalowej. Produktów nie 

należy całkowicie wypełniać, poziom płynu powinien sięgać nie wyżej niż 2 cm poniżej denka zamknięcia. 

Przepełnienie może doprowadzić do wzrostu ciśnienia wewnątrz i wydostania się płynu na zewnątrz. 

W przypadku gorących płynów grozi to oparzeniem użytkownika. Produkt wypełniony gorącym płynem 

należy trzymać poza zasięgiem dzieci. W celu zminimalizowania ryzyka rozwoju bakterii, produktów nie 

należy używać do przechowywania napojów zawierających mleko oraz żywność dla niemowląt. Produktów 

nie należy wypełniać napojami gazowanymi i fermentującymi. Aby zapobiec przeciekaniu 

i przypadkowemu rozlaniu się płynu za każdym razem należy upewnić się, że zamknięcie jest poprawnie 

założone i dokładnie zamknięte. 

GWARANCJA 

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne, materiałowe lub wykonawcze – w tym 

utrzymywanie temperatury, przy zastrzeżeniu, że produkt jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i 

niniejszymi wskazówkami. Nie obejmuje natomiast uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku 

nieprawidłowego użytkowania produktu, w tym także upadku, rozbicia itp. 

Więcej informacji na temat produktów marki Stanley można znaleźć na stronie www.stanley-

pmi.com (w języku angielskim). 


