NÁVOD NA INŠTALÁCIU

model “PYRAMID”

VITAJTE

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre produkt
FLAMENEO

V nasledujúcich 5 krokoch
vám priblížime postup inštalácie
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OBSAH BALENIA
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KROK 1
1. Postavte k sebe 2 bočné diely ohniska (E).
2. Nasad’te spojovaciu platňu (F) so závitmi do otvorov na
bočných dieloch ohniska (E).
3. Prostredníctvom matíc (H) upevnite spojenie bočných
dielov ohniska (E). Pod matice (H) nasad’te podložky
(G). Na upevnenie použite kľúč (I).
4. Postup opakujte 3x tak, aby boli spojené všetky 3 bočné
diely ohniska (E).

3x
E
F
E

4x
G, H, I
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KROK 2
1. Vložte držiak základne ohniska (D) do pripravených
otvorov na vnútornej strane bočného dielu ohniska (E).
2. Postup opakujte 3x tak, aby držiak (D) bol na každom
bočnom diely ohniska (E).
3. Dbajte o to, aby orientácia držiaka (D) bola zhodná ako
je znázornené na obrázku nižšie.

3x
E

D
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KROK 3
1. Položte základňu ohniska (A) na držiaky základne
ohniska (D).
2. Pri vkladaní základne ohniska (A) buďte opatrný, aby ste
hranami nepoškodili bočné diely ohniska (E).
Odporúčame ponechať ochranné kryty hrán a odstrániť
ich až po položení základne ohniska (A).
A
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KROK 4
1. Položte zátku (C) na otvor základne ohniska (A).
Zabránite tým preniknutiu popolu na podlahu.
2. Dbajte o to, aby orientácia zátky (C) bola zhodná ako je
znázornené na obrázku nižšie.

C
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KROK 5
1. Položte rošt (B) na základňu ohniska (A). Priestor pod
roštom umožní preniknúť vzduch a podporí tak horenie.
2. Dbajte o to, aby orientácia roštu (B) bola zhodná ako je
znázornené na obrázku nižšie.

B
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VAŠE OHNISKO
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ÚDRŽBA
1. Skôr ako začnete ohnisko čistiť, presvedčte sa, že je
studené a úplne vyhasnuté.
2. Pod základňu ohniska (A) položte nádobu (nie je
súčasťou balenia).
3. Kutáč (J) nasaďte na háčik, ktorý je na zátke (C) a
ťahaním smerom nahor vyberte zátku (C) spolu s roštom
(B) a odstráňte popol a iné nečistoty.
4. V prípade poškodenia farby sa informujte o vhodnosti
použitia farby. Časti ohniska pod vplyvom ohňa zmenia
farbu, nemá to vplyv na funkčnosť ohniska a nie je to
považované za výrobnú vadu.
J
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BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
1. Bezpečnostné pokyny
Prečítajte si pozorne inštrukcie k použitiu ohniska v tomto
návode a ten si starostlivo uschovajte. Pri montáži ohniska
musia byť dodržané všetky kroky uvedené v Návode na
inštaláciu. Nepoužívajte ohnisko pokiaľ nebola dodržaná
správna montáž.
2. Palivo
V ohniskách Flameneo môže byť spaľované iba drevo,
drevené brikety alebo pelety. Je zakázané spaľovanie
kvapalnýc h palív a odpadu. V žiadnom prípade
nepoužívajte pre zapálenie vysoko horľavé látky (napr.
benzín, alkohol, riedidlo a pod.).
Iné ako povolené palivo môže viesť k poškodeniu ohniska,
resp. k jeho estetickému poškodeniu. Ak je ohnisko
prevádzkované s inými ako povolenými palivami, výrobca
nenesie zodpovednosť za také prevádzkovanie ohniska
a keďže dochádza k prevádzkovaniu ohniska v rozpore
s odporúčaniami výrobcu, dochádza aj k zániku výrobcom
poskytnutej záruky.
3. Nebezpečenstvo popálenia
Vonkajší povrch ohniska je počas prevádzky horúci a pri
dotyku hrozí nebezpečenstvo popálenia. Pri obsluhe ohniska
dodržujte niekoľko zásad:
• nedotýkajte sa častí ohniska počas prevádzky
• nenechávajte ohnisko so zapáleným ohňom bez dozoru,
• nenechávajte deti v blízkosti ohniska bez dozoru dospelej
osoby,
• nepoužívajte ohnisko v uzavretých priestoroch – hrozí
nadýchanie škodlivých splodín, možnosť udusenia.
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BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
4. Bezpečné vzdialenosti
Vo viditeľnej oblasti ohňa, kde dochádza k priamemu
sálaniu tepla, musí byť dodržaná minimálna vzdialenosť
aspoň 110 cm od horľavých materiálov (napr. horľavé časti
stavby, drevo, nábytok, dekoračné textílie, koberce, záclony,
atď.). Vzdialenosť sa meria od bočného dielu ohniska.(E).
Ako ochrana proti vypadnutým iskrám musí byť na horľavých
typoch podláh (napr. koberec, drevená podlaha, korok,
atď.) umiestnená nehorľavá vrstva (napr. keramika, kameň,
sklo alebo kov) o minimálnych rozmeroch uvedených vyššie.
5. Požiar
Pri spaľovaní vhodného a určeného druhu paliva (napr.
drevo, drevené brikety, pelety) môže vyskočiť iskra z ohniska
na plochu mimo ohniska, kde môže vzniknúť požiar. Pre
minimálizáciu rizika vzniku požiaru, odstráňte všetky horľavé
predmety z bezprostrednej blízkosti ohniska, a to aj mimo
odporúčaných minimálnych bezpečnostných vzdialeností. Pri
nečakanom vzniku požiaru mimo základne ohniska(A)
postupujte nasledovne:
• ak to situácia umožňuje, pokúste sa požiar uhasiť. Použite
hasiaci prístroj alebo vodu. Pri hasení vodou, dávajte
pritom pozor na ohrozenie elektrickým prúdom.
• ak si s požiarom neviete poradiť, a/alebo sa rýchlo šíri,
ihneď zavolajte odbornú pomoc - hasičov!
6. Neoprávnené technické úpravy
Do konštrukcie ohniska je zakázané akokoľvek zasahovať. V
prípade vykonania neoprávnených technických úprav
nenesie výrobca žiadnu zodpovednosť za bezpečnosť pri
prevádzke a automaticky dochádza k zániku záruky. Je
dovolené používať výhradne náhradné diely určené
výrobcom!
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