VESUV

Upozornění:
-Ohniště umístěte pouze na bezpečné a rovné místo, daleko od
hořlavých předmětů jakými jsou např. dřevěné ploty, nebo větve
stromů.
-Nikdy nepoužívejte ohniště uvnitř budov.
-Nepoužívejte benzín, parafín, líh ani benzín do zapalovače k zapálení
ohně. Je však možné použít speciálních podpalových tekutin, a tuhých
podpalovačů.

Outdoor firepit

-Po zapálení ohně s ohništěm nehýbejte, a neponechávejte jej bez
dozoru.
-Hlídejte bezpečnou vzdálenost dětí a zvířat od grilu.
-Mějte poblíž hasicí přistroj.
-Hrany některých komponentů mohou být ostré, dbejte opatrnosti při
manipulaci.

Upozornenie:
-Ohnisko umiestnite len na bezpečné a rovné miesto, ďaleko od
horľavých predmetov akými sú napr. Drevené ploty, alebo konáre
stromov.
-Nikdy nepoužívajte ohnisko vo vnútri budov.
-Nepoužívajte benzín, parafín, lieh ani benzín do zapaľovača na
zapálenie ohňa. Je však možné použiť špeciálnych podpalových
tekutín, a tuhých zapaľovače.
-po zapálenie ohňa s ohniskom nehýbajte, a nenechávajte ho bez
dozoru.

Návod k použití
Návod na použitie

-Hlídejte bezpečnú vzdialenosť deti a zvierat od ohniska.
-Majte blízkosti hasiaciho prístroja.
-Hrany niektorých komponentov môžu byť ostré, dbajte opatrnosť pri
manipulácii.

Art. No. 13 004

Montáž:

Montáž:

1. Položte tělo ohniště na zem vzhůru nohama, zatáhněte za zámek
nohou dokud se neuvolní a tahem roztáhněte. Jakmile jsou jednotlivé
nohy v roztaženém stavu, povolte zámek a ujistěte se, že se vrátí
správně do původní polohy.

1. Položte telo ohnisko na zem hore nohami, zatiahnite za zámok nôh
kým sa neuvoľní a ťahom roztiahnite. Akonáhle sú jednotlivé nohy v
roztiahnutom stave, povoľte zámok a uistite sa, že sa vráti správne do
pôvodnej polohy.

2. Otočte ohniště a dovnitř vložte rošt na palivo.

2. Otočte ohnisko a dovnútra vložte rošt na palivo.

3. Připevněte očko na drátěné víko ohniště za pomoci přiloženého
šroubu.

3. Pripevnite očko na drôtené veko ohnisko za pomoci priloženej
skrutky.

Díly ohniště / Diely ohniska
díl / diel
1
2
3
4
5
6

název / názov
počet / počet
Tělo s nohami / telo s nohami
1
Rošt na palivo / rošt na palivo
1
Drátěnné víko / drôtené veko
1
Očko víka a šroub / očko veka a skrutku
1
Pohrabáč / kutáč
1
Grilovací rošt / Grilovací rošt
1

