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Návod k použití

Návod na použitie

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.

-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.

-Hlídejte bezpečnú vzdialenosť deti a zvierat od ohniska.

-Majte blízkosti hasiaciho prístroja.

-Hrany niektorých komponentov môžu byť ostré, dbajte opatrnosť pri 
manipulácii.

 díl/diel název / názov počet / počet  
 A prstenec základny / prstenec základne 1  
 B stojna / stojka 4  
 C prstenec vrchní / prstenec vrchný 1  
 D krátká stojna / krátka stojka 4  
 E matice / matica 16  
 F trubka prstence / rúrka prstenca 4  
 G ohniště / ohnisko 1  
 H rošt / rošt 1  
 I drátěnný kryt / drôtené kryt 1  
 J pohrabáč / kutáč 1  

 Složení / Složenie



 Montáž:

1. Připevněte 4 stojny (B) k prstenci základny (A) pomocí matic (E).

 / Pripevnite 4 stojky (B) k prstencu základne (A) pomocou matíc (E).

2. Připevněte vrchní prstenec (C) ke stojnám (B). Ujistěte se, že jsou výstupky se 
závitem, jednotlivých stojen prostrčeny skrz otvory vrchního prstence.

 / Pripevnite vrchný prstenec (C) ku stojnám (B). Uistite sa, že sú výstupky so 
závitom, jednotlivých stojok prestrčenie cez otvory vrchného prstenca.

3. Zašroubujte vrchní prstenec (C) ke stojnám (B) pomocí 4 matic (E).

 / Zaskrutkujte vrchný prstenec (C) ku stojnám (B) pomocou 4 matíc (E).

4. Připevněte 4 krátké stojny (D) k vrchnímu prstenci (C) a k prstenci základny (A) 
Pomocí 8 matic (E).

 / Pripevnite 4 krátke stojky (D) k vrchnému prstenci (C) a k prstenci základne (A) 
Pomocou 8 matíc (E).

5. Složte 4 trubky (F) do kompletního prstence, vsunutím užšího konce trubky do 
širšího protikusu další trubky. 
 
 / Zložte 4 trubky (F) do kompletného prstenca, vsunutím užšieho konca rúry do 
širšieho protikusu ďalšej rúrky.

6. Povolte každou z upínek na stojnách (B) a upněte do nich zkompletovaný prstenec 
z trubek (F) a zajistěte pomocí matic (E).
 
 / Povoľte každú z upínok na stojkách (B) a upnite do nich skompletizovaný prstenec 
z trubiek (F) a zaistite pomocou matíc (E).

7. Vložte tělo ohniště (G) do sestavené základny z předešlých kroků, poté do ohniště 
vložte rošt a dále přikryjte drátěným poklopem (I).

 / Vložte telo ohnisko (G) do zostavené základne z predošlých krokov, potom do 
ohniska vložte rošt a ďalej prikryte drôteným poklopom (I).


