
 
 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA 

 

Szanowni Państwo, 

Dziękujemy za zakup naszego produktu Delicious&Healthy. Płyta żeliwna ma bardzo 

szerokie zastosowania i służy do przyrządzania wszelkich potraw, które przygotowuje się na 

tradycyjnym grillu jak również do smażenia, duszenia i gotowania przy użyciu naczynia 

ustawionego na rozgrzanej blasze. 

Produkt przeznaczony jest do indywidualnego użytku na ogniskach organizowanych w 

ogrodach przydomowych i na biwakach.  

WAŻNE!!! 

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia prosimy zapoznać się z niniejszą 

instrukcją w celu przeprowadzenia prawidłowego użycia oraz zapewnienia bezpiecznego 

użytkowania. Zalecamy zachowanie poniższej instrukcji w bezpiecznym miejscu na wypadek 

ewentualnego demontażu/montażu w przyszłości. Przed rozpoczęciem użytkowania 

urządzenia, niezbędne jest uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją bezpieczeństwa! 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 

1. Przyrządzanie potraw na blasze nigdy nie może mieć miejsca w pomieszczeniach,                            

w przyczepach kempingowych, w namiotach, na łodziach, itp.! 

2. Na miejsce ogniska wybrać płaski i poziomy teren, w osłoniętym od wiatru miejscu. Nie 

używać przy silnym wietrze lub opadach. Zawsze należy rozpalić ognisko w bezpiecznej 

odległości (i nie mniejszej niż 2m) od przedmiotów łatwopalnych np. gałęzi, drewnianych 

płotów lub podłóg, rozpałki, paliwa lub przewodów elektrycznych. 

3. Nigdy nie przygotowywać potraw w ciemności lub przy świetle ogniska, gdyż 

niedostateczna widoczność stwarza ryzyko poparzenia. Dla zabezpieczenia bezpiecznego 

użytkowania urządzenia wymagane jest dostateczne oświetlenie: słoneczne bądź sztuczne. 

4. Jako paliwa używać wyłącznie: suchego drewna, węgla drzewnego lub brykietu z węgla 

drzewnego. Nie używać jako paliwa: malowanego lub konserwowanego chemicznie drewna, 

sklejki, płyt wiórowych, węgla, koksu, kartonu, śmieci itp. 

5. UWAGA! Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego rozpalania po 

zgaśnięciu! Używać wyłącznie podpałek zgodnych z EN 1860-3! 

6. Przed rozpoczęciem przygotowywania potraw, zawsze należy upewnić się, że nogi płyty 

są rozłożone do pełnego kąta rozwarcia i zostały zablokowane przez maksymalne skręcenie 

nakrętek motylkowych. 

7. Przed pierwszym użyciem płytę należy dokładnie umyć za pomocą gąbki lub szmatki z 

użyciem ciepłej wody. Następnie płytę należy bardzo dokładnie wysuszyć. Po wysuszeniu, 



 
 
np. przy pomocy ręcznika papierowego lub nowego czystego pędzelka, na płytę należy 

nanieść cienką warstwę oleju roślinnego i pokryć nim obie strony płyty. Odstawić płytę na ok. 

45 minut aby wchłonęła jak najwięcej tłuszczu. Następnie ustawić nad ogniskiem i opalać 

przez ok. 30 minut. Uwaga!!! Pod wpływem temperatury może dojść do zapłonu tłuszczu, 

dlatego wypalanie należy przeprowadzać w bezpiecznej (co najmniej 2 metry) odległości,                    

do czasu całkowitego wypalenia tłuszczu. 

Po użyciu, płytę myje się wodą bez detergentów, myjką lub gąbką. Nie wolno jej myć w 

zmywarce.  

Po użyciu i umyciu dobrze jest płytę ponownie natłuścić, co przywróci naczyniu świeżość i 

odpowiednio zakonserwuje je do czasu kolejnego użycia.                                                                                  

Pod żadnym pozorem nie należy wlewać na rozgrzaną płytę zimnych płynów. 

8. UWAGA! Płyta, nogi i uchwyty mogą być bardzo gorące, nie przesuwać podczas pracy! 

Nigdy nie przemieszczać, gdy ogień jest już rozpalony - grozi poparzeniem lub pożarem! 

Zwrócić szczególną ostrożność na gorące części. Nie nachylać twarzy bezpośrednio nad 

płytą. Podczas użytkowania zawsze stosować rękawice ochronne. Nigdy nie należy dotykać 

płyty, nóg i uchwytów kiedy są gorące! 

9. OSTRZEŻENIE! Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych! Nigdy nie 

pozostawiać rozpalonego pod płytą ogniska bez dozoru! Urządzenie mogą obsługiwać 

wyłącznie osoby nie będące pod wpływem alkoholu, pełnoletnie i o pełnej sprawności! 

10. Należy zwrócić szczególną ostrożność na gorące części całego zestawu: płyty i nóg. 

Nigdy nie dotykać urządzenia nieosłoniętą dłonią. Podczas użytkowania zawsze używać 

rękawicy ochronnej! Nie chwytać za uchwyty gdy płyta jest gorąca! 

11. Nie należy używać wody do gaszenia ogniska! Rekomendowany jest piasek. 

12. Zawsze należy upewnić się, że płyta i uchwyty są całkowicie zimne, przed usunięciem 

popiołu lub zakończeniem pracy – usuwanie popiołu lub przenoszenie płyty bezpośrednio z 

palącego się ogniska grozi poparzeniem lub pożarem. 

13. Dla uniknięcia poparzenia poprzez operowanie dłońmi nad paleniskiem, zalecamy 

używanie specjalistycznych akcesoriów. 

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA 

I. Schemat budowy urządzenia 

Prosimy rozpakować urządzenie z opakowania i zidentyfikować poszczególne części z 

załączoną fotografią.  

 

 

 

II. Montaż 



 
 
Płyta i nogi są fabrycznie skręcone i złożone w opakowaniu. Siła skręcenia nakrętek 

motylkowych jest wystarczająca do ręcznego rozłożenia nóg. Rozłożenie następuje poprzez 

pociągnięcie/przekręcenie uchwytów w taki sposób, aby uzyskać maksymalny kąt rozwarcia 

pomiędzy płytą a nogami. Po rozłożeniu nogi należy ustabilizować poprzez dokręcenie 

nakrętek motylkowych.  

Zalecamy, aby przed pierwszym użyciem dokonać próbnego rozłożenia nóg i skręcenia 

nakrętek motylkowych. Podczas rozkładania i skręcania należy zachować ostrożność.  

Przed ustawieniem płyty nad ogniskiem upewnić się, czy wszystkie śruby i nakrętki są 

poprawnie dokręcone! 

III. Użytkowanie 

UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania płyty żeliwnej należy bezwzględnie 

zapoznać się z Instrukcją bezpieczeństwa. Podczas użytkowania zachować szczególną 

ostrożność! Używanie środków łatwopalnych nie przeznaczonych do stosowania w 

grillowaniu może spowodować poparzenia, powstanie pożaru, zatrucie 

przyrządzanych potraw bądź zniszczenie powierzchni metalowych! 

Przed użytkowaniem upewnić się czy płyta i nogi nie wymagają oczyszczenia a urządzenie 

jest stabilne i nie wykazuje śladów uszkodzeń mechanicznych.  

Posmarowanie płyty niewielką ilością oleju jadalnego zapobiegnie przywieraniu i zmniejszy 

ryzyko przypalenia potrawy. 

Przy wykorzystywaniu płyty jako źródła ciepła (np. do gotowania lub duszenia potraw w 

garnkach lub innych przeznaczonych do tego celu naczyniach) nie należy obciążać 

nadmiernie urządzenia, aby nie spowodować uszkodzenia nóżek i samej płyty! 

Należy pamiętać o ostrożnym ustawianiu i przenoszeniu urządzenia, gdyż żeliwo jest 

materiałem kruchym i podatnym na pęknięcia!  

Wielkość ogniska dopasować do wymiarów urządzenia i w taki sposób, aby nie dopuścić do 

zapalenia się tłuszczu i potraw umieszczonych na blasze żeliwnej. 

IV. Przechowywanie 

Po skończonej pracy należy upewnić się, czy płyta i uchwyty są zimne. Do dogaszania nie 

używać wody! Następnie opróżnić i oczyścić płytę. Po użyciu umyć dokładnie całe 

urządzenie czystą wodą, wysuszyć czystym ręcznikiem i natłuścić powierzchniowo niewielką 

ilością oleju jadalnego. Urządzenie przechowywać w czystym i nie zawilgoconym 

pomieszczeniu. Nie obciążać nadmiernie urządzenia, aby nie spowodować uszkodzenia 

nóżek! 

V. Postępowanie reklamacyjne 

Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży powinny być 

dokonane w miejscu zakupu urządzenia. Prosimy o zwrócenie uwagi, iż nie odpowiadamy za 

uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzecznym z powyższą instrukcją 



 
 
lub użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem produktu. W przypadku reklamowania w/w 

produktu nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt kompletny i w opakowaniu 

umożliwiającym bezpieczny transport. Artykuły zabrudzone nie będą przyjmowane do 

naprawy. 

Zastrzegamy możliwość zmian technicznych w stosunku do poniższej instrukcji, na skutek 

wprowadzania modyfikacji służących doskonaleniu produktu. 

NOWOSTAL Sp. z o.o.  

Domaniewice 75A, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą, Polska 

www.nowostal.pl 
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