
NÁVOD K OBSLUZE Ohniště Lagrada 85885

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

VÝSTRAHA! Pro zapalování nebo opakované zapalování nepoužívat líh ani benzín! Používat pouze podpalovače v 
souladu s EN 1860-3!
VÝSTRAHA! Nikdy nepřidávejte žádný druh podpalovače, zejména tekutého, do již rozžhaveného uhlí/dřeva. 
Podpalovače uchovávejte na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od grilu a jiných zdrojů tepla.
Ohniště umístěte na rovný, pevný povrch tak, aby nemohlo dojít k jeho převržení, v dostatečné vzdálenosti od 
hořlavých materiálů. 
Ohniště nepoužívejte v uzavřených prostorách a/nebo obytných prostorách, např. domy, stany, karavany obytné 
přívěsy, lodě. Ohniště je určeno pouze pro venkovní použití!
Ohniště nepoužívejte při velmi větrném počasí!
POZOR! Rozpálené ohniště nenechávejte bez dozoru. Nenechávejte děti a domácí zvířata samotné v blízkosti 
rozpáleného ohniště. 
Děti a zvířata držte z dosahu ohniště, v dostatečné vzdálenosti! Nedovolte dětem si hrát v blízkosti ohniště! Ne-
bezpečí popálení!
POZOR! Povrch ohniště bude při používání velmi horký. Během provozu je zakázáno s ohništěm manipulovat. 
Rozpálené ohniště nikdy nepřemisťujte a nedotýkejte se horkých částí! Při manipulaci s poklopem, přikládání 
uhlí apod. používejte ochranné rukavice a pohrabáč! 
S ohništěm nemanipulujte, dokud uhlí/popel zcela nevyhasne.
Budete-li ohniště používat ke grilování, používejte pouze kvalitní dřevěné uhlí nebo brikety z dřevěného uhlí 
určené ke grilování. Uhlíky nechte do běla rozžhavené nejméně 30 minut před počátkem každého grilování.

OBSAH BALENÍ

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny. 
Pozorně si tento návod přečtěte a ponechejte si jej pro případné pozdější použití. 
Jestliže výrobek předáte jiným osobám, odevzdejte spolu s ním i tento návod.

8 grilovací rošt (není vyobrazen)



SESTAVENÍ OHNIŠTĚ

Před montáží ohniště si ověřte, že je balení kompletní, viz Obsah balení. Pokud některý díl chybí nebo je poškozený, ihned se obraťte na prodejce, 
u kterého jste výrobek zakoupili. Obalový materiál, zejména plastové sáčky, udržujte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení! Obalový 
materiál zlikvidujte vhodným způsobem.
Při montáži se řiďte následujícím vyobrazením 1-4.
Potřebné nářadí (šroubovák, imbusový klíč) není součástí balení!
Všechny šrouby pořádně dotáhněte.
Při manipulaci s jednotlivými částmi ohniště buďte opatrní, některé hrany mohou být ostré.
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ČIŠTĚNÍ

Pravidelnou péčí prodloužíte životnost ohniště.
Před čištěním nechte ohniště i popel/uhlíky vychladnout.
Teplý (ne horký) grilovací rošt očistěte speciálním drátěným kartáčem určeným k čištění grilu.
Vykliďte/vysypte popel. Popel v ohništi neskladujte, absorbuje vlhkost.
Vychladlé ohniště i poklop omyjte jemným čisticím prostředkem, vodou a jemným hadříkem/houbičkou a dobře vysušte.
Po použití a vyčištění ohniště jej uložte na suché, kryté místo! Předejdete tak korozi!

! Před použitím se přesvědčte, že jsou všechny části ohniště na svém místě a ohniště je stabilní !

!POZOR!
Podstavec, který je součástí balení, není určený k použití bez dalších 
úprav. Je nutné jej upravit tak, aby ohniště bylo stabilní a nedošlo k 
jeho převržení např. ohnutím nožiček (5) dovnitř spodní obruče (6), viz. 
obrázek. Další možností je umístění mísy na oheň do již připraveného 
ohniště v zemi, na kamenný podstavec, doplnění nožičkami apod.


