OPIS I INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z PALENISKA OGRODOWEGO TYPU MISA
Dziękujemy za wybór naszego paleniska.

Palenisko ogrodowe typu misa składa się z

następujących elementów: misy, popielnika oraz pokrywy, wykonane z blachy metalowej, nie
wymagające specjalnego montażu.
Zasady bezpiecznego korzystania z paleniska.
1. Palenisko przed użyciem należy ustawić na równiej nawierzchni (np. kostka brukowa),

aby uniknąć jego przewrócenia.
2. Palenisko zawsze należy używać na wolnym powietrzu, nigdy w zamkniętych

pomieszczeniach.
3. Nie stosować do rozpalenia lub w trakcie palenia benzyny, spirytusu, ropy innych

łatwopalnych cieczy,
4. Stosować tylko podpałki odpowiednio do normy europejskiej dotyczących podpałek

(EN 1860-3),
5. Palenisko może być obsługiwane wyłącznie przez osoby dorosłe, nie będące pod

wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
6. Nie zostawiać paleniska bez nadzoru. Należy chronić przed dziećmi oraz zwierzętami

domowymi.
Instrukcja użytkowania
Do rozpalania paleniska należy stosować wyłącznie brykietu z drewna liściastego, drewna,
węgiel drzewny.
Po rozpaleniu paleniska można go przestawiać wyłącznie z użyciem rękawic ochronnych, aby
uniknąć poparzenia.
W trakcie palenia można dokładać drewna lub innego bezpiecznego materiału dla
zachowania ognia ze szczególna ostrożnością.
Przed czyszczeniem pozostawić palenisko do całkowitego ostygnięcia. Nigdy nie należy
polewać gorącego paleniska wodą.
Uwaga!
Palenisko w trakcie palenia nagrzewa się do wysokiej temperatury i grozi poparzeniem. Nie
należy dotykać nagrzanego paleniska lub używać rękawic ochronnych, zabezpieczających
przed poparzeniem.
Przy eksploatacji paleniska zawsze należy stosować się do przepisów bezpieczeństwa
pożarowego.

Gwarancja
Udzielamy gwarancji na palenisko na okres dwóch lat od daty zakupu. Gwarancja obejmuje
wady produkcyjne i materiałowe oraz zapewnia wymianę wadliwych części. Koszty dostawy,
montażu, wymiany zużytych części i inne nie są objęte niniejsza gwarancją. Nieprawidłowa
obsługa i wszelkie samowolne modyfikacje paleniska prowadzą do odstąpienia od gwarancji.
W razie jakichkolwiek pytań i niejasności przy obsłudze paleniska należy kontaktować się z
producentem: Precyzja, 84-230 Rumia, ul. Rzemieślnicza 6, Polska.

Życzymy Państwu miłego spędzenia czasu w otoczeniu naszego paleniska

