
Grill elektryczny 5w1 Rosenstein & Söhne (NX5150)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• Grill elektryczny w pokrywą

• Podstawa grilla

• Powierzchnia grilla

• Wtyczka  z  regulatorem
temperatury

• Górna rurka

• Dolna rura

• Talerz do akcesoriów do grilla

• 5 x noga do grilla

• Uchwyt

• Srebrny pierścionek

• Kocioł z pokrywką

• Kosz do smażenia

• Materiał  montażowy (5  x  śruby,  gwintowany sworzeń,  mała  czarna  śruba,  hak,  śruba,  dno
rękojeści, podkładka)

• Instrukcja obsługi

Dodatkowo wymagane: śrubokręt



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!

• 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.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Nie należy używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.

• Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

• Nie należy wrzucać urządzenia do ognia.

• Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego.

• Nie należy używać produktu w pobliżu łatwopalnych materiałów, np. zasłon.

• Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie  zalicza się  do odpadów gospodarstwa domowego.  W celu właściwej
utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektroodpadów
w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

Niniejszym PEARL.GmbH oświadcza, że produkt NX-5150 jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65 /
UE, dyrektywą EMC 2014/30 / UE oraz dyrektywą niskonapięciową 2014/35 / UE.



Szczegóły produktu

1. Kaptur grilla

2. Uchwyt

3. Powierzchnia grilla

4. Tacka na tłuszcz

5. Podstawa

6. Talerz do akcesoriów do grilla

7. Górna rurka

8. Tarcza dekoracyjna

9. Dolna rura

10. A + B Stopy / podstawa

11. Podstawowy uchwyt

12. Dźwignia otwierająca

13. Wskaźnik temperatury

14. Pokrętło regulacji temperatury

15. Połączenie

16. Podkładka płaska

17. Śruby



Uruchomienie

Rozpakuj wszystkie części grilla i sprawdź je pod kątem kompletności.

Czyszczenie

Dokładnie wyczyść powierzchnię grilla, osadnik tłuszczu i pokrywę grilla wilgotną ściereczką przed
pierwszym użyciem. Upewnij się, że żadna woda ani inne płyny nie wchodzą w kontakt z wtyczką i
dokładnie wysusz. Podczas czyszczenia upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone.

Montaż

1. Włóż nogi podpierające do podstawy. Kiedy są prawidłowo włożone, musisz
usłyszeć kliknięcie.

2. Za pomocą śrub przymocuj podkładkę płaską do podstawy.

3. Wkręcić śruby gwintowane do połowy w małą rurkę. Umieść srebrny pierścień
na małej rurce i mocno przykręć dużą rurkę do małej rurki (patrz ilustracja).

4. Włóż rury do podstawy. Możesz również korzystać z grilla bez
podstawy.

5. Wkręć małą czarną śrubę w górny otwór i wsuń płytkę akcesoriów
grilla na śrubę. (patrz zdjęcie)



6. Wsuń dolną część grilla na górną rurkę.  Upewnij
się,  że  grill  znajduje  się  na  stabilnej,  poziomej
powierzchni.

7.  Wsunąć łapacz tłuszczu w otwór i  włożyć go na
śrubę znajdującą się w środku.

8.  Włóż  powierzchnię  grilla,  przesuwając  złącze
zasilania przez otwór (patrz zdjęcie)

9.  Zamocuj  uchwyt  do  pokrywy grilla  za  pomocą  haka,
podkładki, dna uchwytu i śruby. Hak powinien wskazywać
w przeciwnym kierunku pokrętło.

Na  płycie  grillowej  znajduje  się  wycięcie,  do  którego
można powiesić wieko grilla.

10. Podłączyć wtyczkę sieciową z regulatorem temperatury do gniazdka



Stosowanie

Przed pierwszym użyciem

Rozgrzej grill do maksymalnego poziomu przez 3-5 minut, zanim użyjesz go po raz pierwszy.

Obsługa

Obróć regulator temperatury do żądanej temperatury. Dioda LED gaśnie, jak tylko zostanie osiągnięta
żądana temperatura. Teraz możesz zacząć grillowanie 

Stopień Temperatura (± 15°C)

1 115°C

2 130°C

3 155°C

4 175°C

5 195°C

Grill, omlet i pizza

Do grillowania użyj karbowanej powierzchni grilla a okrągłej powierzchni na omlety i pizzę. Wybierz
odpowiednią temperaturę na regulatorze temperatury.

Gorący garnek i smażenie

W przypadku zapiekanek i fondue umieść garnek (zawierający potrawę i płyn) na okrągłej powierzchni
grilla.  Aby użyć  garnka jako frytkownicy,  wlej  tłuszcz  do smażenia  do garnka,  umieść  garnek na
powierzchni koła i użyj kosza do smażenia, aby usmażyć jedzenie. Wybierz odpowiednią temperaturę
na regulatorze temperatury.

Wskazówki i porady

Mięso staje się szczególnie delikatne, gdy pozostawia się go na noc w zalewie. Zazwyczaj marynata
składa się z oleju (do nawilżania), octu (na delikatne mięso) i różnych ziół. Do odwrócenia należy użyć
łopatki lub czegoś podobnego. Widelec usuwa wilgoć z mięsa i niszczy powłokę z grilla. Nie grilluj
mięsa zbyt długo. Nawet wieprzowina najlepiej smakuje jeśli jest różowa i soczysta. Najlepiej obracaj
mięso  tylko  raz.  Zbyt  częste  obracanie  mięsa  może  je  wyschnąć.  Jeśli  mięso  przykleja  się  do
powierzchni  grilla,  od  czasu  do  czasu  należy  potrzeć  powierzchnię  grilla  ręcznikiem papierowym
nasączonym oliwą z oliwek.



Za pomocą poniższej tabeli możesz optymalnie przygotować posiłki

Danie Stopień Temperatura Czas trwania (minuty)

Stek wołowy 5 195 15-20

Jagnięcina 5 195 12-18

Uda kurczaka 5 195 25-30

Kotlety 5 195 20-25

Skrzydełka z kurczaka 5 195 15-20

Wieprzowina 4-5 175-195 9-10

Ryba 5 195 12-15

Szaszłyk 3-4 155-175 10-12

Kiełbaska 3-4 155-175 12-15

Pizza 5 195 20-25

Omlet 3-4 155-175 5-10

Duszone danie 5 195 25-30

Dane techniczne

Zasilanie 220-240 V / 50-60 Hz

Moc 1.400-1.600 W

Ogrzewalne powierzchnie 2 (łącznie 41,5 cm średnicy)

długość kabla 295 cm

Temperatura 115-195 ° C (± 15 ° C)

kaptur metalowy 43 x 11,5 cm

Wymiary (Ø x H)  65 x 82 cm

Waga 6,8 kg
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