Stalowe Palenisko z Grillem WILDFIRE
Instrukcja użytkowania – proszę zachować na przyszłość

58116 V1.0

Ważne! - Ostrożnie wyjmij komponenty produktu z opakowania. Zachowaj instrukcję użytkowania. Jest ona integralną częścią produktu.
Zwróć uwagę na wszelkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa, zawarte w niniejszej instrukcji.
Przeczytaj instrukcję uważnie i zachowaj ją na przyszłość. Instrukcja
Niniejsza instrukcja powinna być przechowywana wraz z produktem.
Ten produkt przeznaczony jest TYLKO do użytkowania domowego i nie powinien być używany w celach komercyjnych lub na kempingach.
Niezastosowanie się do niniejszej instrukcji może skutkować szkodą na mieniu, kalectwem lub nawet śmiercią.
UWAGA!
 Produkt przeznaczony jest WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU
ZEWNĘTRZNEGO.
 Użytkowanie wewnątrz pomieszczeń grozi zatruciem tlenkiem
węgla. Nigdy nie korzystaj z produktu w zamkniętych
pomieszczeniach.
 NIE WOLNO używać produktu w namiotach, przyczepach
kempingowych, pojazdach, piwnicach, strychach ani łodziach.
 NIE WOLNO używać nad zadaszeniami, czy parasolami ani w
altanach.
 NIGDY nie pozostawiaj palącego się paleniska bez nadzoru.
 Rozżarzone paliwo może wywołać pożar.
 NIE WOLNO używać benzyny, spirytusu, płynu do zapalniczek, alkoholu ani podobnych chemikaliów to rozpalania ognia, ponieważ gwałtowny
wzrost temperatury może skutkować uszkodzeniem produktu. Używaj TYLKO rozpałek, zgodnych z normą EN: 1860-3
 Ten produkt może być używany TYLKO z węglem grillowym, surowym drewnem, brykietem lub La Hacienda HeatBox.
 NIGDY nie używaj tego produktu na drewnianych tarasach, suchej trawie czy jakichkolwiek łatwopalnych powierzchniach (kora dekoracyjna, suche
liście lub ścinki drewniane i trociny)
 NIGDY nie korzystaj z produktu w odległości mniejszej niż 2m od łatwopalnych materiałów.
 Produkt może być używany TYLKO do ogrzewania tarasu lub grillowania.
 NIGDY nie przenoś produktu wraz z palącym się paliwem z racji niebezpiecznie wysokich temperatur.
 ZAWSZE upewnij się, że dzieci i zwierzęta nie są narażone na kontakt z produktem w trakcie użytkowania.
 NIGDY nie pozostawiaj zapalonego paleniska bez nadzoru.
 ZAWSZE używaj rękawic ochronnych, podczas uzupełniania paliwa.
 NIGDY nie używaj zwykłego węgla jako paliwa.
PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE
 Upewnij się, że produkt ustawiony jest na trwałej, płaskiej, stabilnej, odpornej na gorąco i niepalnej powierzchni, z dala od łatwopalnych materiałów.
 Upewnij się, że produkt ma co najmniej 2m przestrzeni przed jakimkolwiek zadaszeniem oraz oddalony jest co najmniej 2m od materiałów łatwopalnych.
 Ponieważ produkt wykonany jest ze stali, biorąc pod uwagę użytkowanie na zewnątrz, powierzchnia z czasem może korodować. Nie jest to wada i wynika to z
przeznaczenia produktu. W poniższej instrukcji znajdują się informacje na temat odnawiania powłoki zewnętrznej.
 W celu redukcji powierzchniowej korozji, po wystudzeniu produktu, wytrzyj go nasączoną oliwą szmatką po każdym użyciu.
 Jeśli powierzchnia produktu zostanie zarysowana lub ukruszona, uszkodzona powierzchnia powinna być zreperowana przy pomocy wysokotemperaturowej
farby La Hacienda lub nietoksyczną farbą odporną na temperaturę.
 Dla bezpieczeństwa, zawsze przed użyciem sprawdź czy produkt nie posiada uszkodzeń i wymień go na nowy kiedy będzie to koniecznie. Użytkowanie
uszkodzonego produktu może skutkować szkodą na mieniu oraz kalectwem.
 ZAWSZE korzystaj z rękawic ochronnych podczas uzupełniania paliwa.
UŻYCIE W FORMIE PALENISKA
 Nie rozpalaj ognia bezpośrednio na dnie paleniska – zawsze używaj rusztu na paliwo.
 Ten produkt przeznaczony jest WYŁĄCZNIE do użycia z węglem grillowym, surowym drewnem, brykietem i La Hacienda HeatBox.
 UWAŻAJ aby nigdy nie przesadzać z ilością paliwa.
 Aby rozpalić ogień, użyj niewielkiej ilości rozpałki i zwiniętej w rulon gazety. Podpal papier i pozwól na rozprzestrzenienie się płomienia. Kiedy rozpałka
odpowiednio się rozpali, umieść w palenisku szczapy drewna lub inne dozwolone paliwo w celu zwiększenia temperatury.
 ZAWSZE korzystaj z ognioodpornych rękawic, kiedy uzupełniasz paliwo, ponieważ produkt rozgrzewa się do bardzo wysokich temperatur.
 Zawsze korzystaj z dostarczonego narzędzia do zdejmowania i zakładania rozgrzanej pokrywy siatkowej.
GRILLOWANIE ŻYWNOŚCI NA PALENISKU
 Dodaj około 0,5kg węgla grillowego i podpal zgodnie z instrukcją.
 Zaleca się rozpalenie grilla i nagrzewanie go przez około 30 minut, zanim zacznie być przygotowywana żywność.
 NIE WOLNO grillować żywności zanim paliwo nie pokryje się warstwą popiołu
 Kiedy paliwo pokryje się warstwą popiołu, temperatura jest dostatecznie wysoka, aby można było przyrządzać żywność
 W razie konieczności uzupełnienia paliwa, zawsze używaj ognioodpornych rękawic.
 Po skończeniu grillowania, upewnij się, że produkt jest wystudzony, zanim odstawisz palenisko w miejsce przechowywania.
 Upewnij się, że żywność jest całkowicie upieczona przed spożyciem.

INFORMACJE NA TEMAT PRZYGOTOWANIA ŻYWNOŚCI
 Proszę zapoznać się z informacjami przed przygotowaniem żywności na grillu.
 ZAWSZE umyj ręce przed i po dotykaniu surowego mięsa oraz przed jedzeniem.
 ZAWSZE przechowuj surowe mięso z dala od mięsa gotowego do spożycia oraz innych potraw
 Zanim rozpoczniesz grillowanie, upewnij się, że powierzchnia grilla oraz przyrządy są czyste i nie ma na nich resztek żywności.
 NIGDY nie używaj tych samych przyrządów kuchennych do surowej oraz ugotowanej żywności.
 Upewnij się, że mięso jest ugotowane na całej grubości przed jedzeniem
 UWAGA! Zjedzenie surowego lub niedogotowanego mięsa może skutkować zatruciem pokarmowym (np. bakterią E.coli)
 Aby zredukować ryzyko niedostatecznego przygotowania mięsa, należy przeciąć mięso aby upewnić się, że zostało całkowicie ugotowane.
 UWAGA! Jeśli mięso zostało dostatecznie ugotowane, wszelkie soki z jego wnętrza powinny być przejrzyste i nie powinny zawierać koloru czerwonego,
różowego lub być zabarwione na kolor mięsa.
 Zaleca się uprzednie podgotowanie większych kawałków mięsa, zanim zostanie ostatecznie przygotowane na grillu.
 Po zakończeniu grillowania, zawsze wyczyść wszelkie przybory oraz kratkę do grillowania.
WYGASZANIE
 W celu ugaszenia paleniska, przestań dodawać paliwo i pozwól mu się wypalić bez dodawania piasku w celu ugaszenia.
 NIGDY nie używaj wody do wygaszenia paleniska, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem produktu.
PRZECHOWYWANIE
 Kiedy produkt nie jest używany oraz gdy przechowywany jest na zewnątrz, przykryj palenisko wysokiej jakości pokrowcem.
 Jeśli używasz pokrowca do użytku zewnętrznego, upewnij się, że ogień całkowicie wygasł i produkt jest wystudzony.
 Usuń korozję i ubytki farby szczotką drucianą i uzupełnij braki farby przy użyciu farby wysokotemperaturowej La Hacienda lub nietoksycznej farby odpornej na
wysokie temperatury.
WAŻNE!
Usuń wszelkie elementy opakowania, ale zachowaj niniejszą instrukcję i przechowuj razem z produktem.
MONTAŻ:
Krok 1 – Zamocuj nogi paleniska (6) do korpusu (5) korzystając z dwóch śrub (A) z nakrętkami, zakładanymi od wewnątrz paleniska.
Krok 2 – Przykręć 4 podpory rusztu (3) w miejscu 4 otworów w górnej części korpusu paleniska.
Krok 3 – Umieść ruszt na paliwo (4) na dnie paleniska.
Krok 4 – Zamontuj uchwyt (8) na pokrywie siatkowej (1) korzystając z dwóch śrub (B) i dwóch nakrętek (C).

Twój produkt jest teraz gotowy do użytkowania.
Przed użytkowaniem, upewnij się, że zapoznałeś się z niniejszą instrukcją.

__________________________
Importer:
VM Technologies Helena Jakubowska
Wyżne 202A
38-120 Czudec
NIP: 675 100 45 85
Email: info@vmtechnologies.pl

