
Grill składany na węgiel drzewny Pearl (NX1404)

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zawartość zestawu:

• grill składany

• 1 x ruszt do grillowania

• instrukcja obsługi.

Dane produktu:

• materiał  korpusu  grilla:  stal,  malowana

proszkowo

• materiał rusztu: stal chromowana

• powierzchnia grillowani:a 22,5 x 24 cm

• wymiary: 24 x 22,5 x10,5 cm

• waga: 810 g.

Szczegóły produktu

1. Uchwyt

2. Ruszt do grillowania

3. Składany grill

4. Uchwyty grilla

Użytkowanie

1. Rozpakuj grill i ruszt. 

2. Rozłóż grill i dociśnij płyty podstawy tak, aby zostały zamocowane w przewidzianym do

tego celu uchwycie. 

3. Umieść węgiel drzewny w grillu i, jeśli to konieczne, użyj (bezpiecznej!) podpałki do grilla,

aby rozpalić węgiel drzewny.

4. W zależności od rodzaju węgla drzewnego należy odczekać pewien czas, aż zacznie się on

prawidłowo żarzyć.

5. Następnie chwyć ruszt grilla za uchwyt i umieść go na grillu.

6. Teraz możesz przygotować posiłek z grilla jak zwykle.



Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania

z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Wszelkie  modyfikacje  i  naprawy  urządzenia  lub  akcesoriów  mogą  być  wykonywane

wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Podczas  grillowania  należy  zawsze  nosić  odpowiednie  rękawice  ochronne  i  fartuch  do

grillowania oraz używać odpowiednich szczypiec do grillowania.

• Grill należy zawsze umieszczać na ognioodpornej i równej powierzchni.

• Do grillowania wybieraj miejsca bezwietrzne lub chroń grill przed wiatrem, aby uniknąć

latających iskier i niebezpiecznych płomieni.

• Upewnij się, że w bezpośrednim sąsiedztwie nie ma żadnych łatwopalnych przedmiotów,

takich jak latarnie, girlandy, markizy czy parasole, ani gałęzi czy krzewów.

• Bawiące się dzieci należy trzymać z dala od grilla.

• Podczas  grillowania  należy  zawsze  mieć  przygotowany  odpowiedni  środek  gaśniczy.

Spalanie tłuszczu nie może być gaszone wodą. Uwaga niebezpieczeństwo poparzenia!

• Przed dotknięciem grilla po użyciu należy upewnić się, że całkowicie ostygł.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.


