BEZPEČNOSTNÍ, TECHNICKÉ INFORMACE A POKYNY
Zásady pro bezpečný provoz - ZAHRADNÍ PECE NA DŘEVO

POZOR!
ČTĚTE POZORNĚ INSTRUKCE PŘED INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM PECE!
OPOMENUTÍ NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNŮ MŮŽE BÝT DŮSLEDKEM MAJETKOVÝCH
ŠKOD A ŠKOD NA ZDRAVÍ!
Pec produkuje extrémě mnoho žáru a může způsobit popáleniny
při neopatrném zacházení a dotyku!
1) Pec roztápějte vždy POMALU – pouze malými, tenkými a suchými třískami a malým
kouskem čistého papíru. NEPOUŽÍVEJTE NIKDY BENZÍN, LÍH, ČI JINÉ ZÁPALNÉ A
VZNĚTLIVÉ LÁTKY!
2) Přikládejte a zvyšujte žár v peci postupně, v případě zatečení vody do pece, je potřeba nejdříve
pec malým ohněm POZVOLNA vysušit , jinak může dojít k poškození dílů pece ze
žáruvzdorného materiálu. Dávejte pozor na úder do rozehřáté klenby, mohla by se poškodit.
3) Topte vždy SUCHÝM A ČISTÝM dřívím, bez jakýchkoliv nátěrů, či zbytků laků apod.
Nepoužívejte pro topení v peci dřevěné, ani jiné uhlí. Ani jakékoliv prostředky pro
rozdělání ohně (líh, benzín, apod.) V peci nespalujte odpadky!
4) Při opuštění pece z dohledu, vždy z bezpečnostních důvodů přivírejte dvířka – zabráníte
tím vzniku možného požáru
5) Nikdy nezavírejte zcela pec, když v peci hoří oheň! Při otevření pece může v tomto
případě vyšlehnout plamen z důvodu přívalu kyslíku.
6) HLÍDEJTE DĚTI, zvířata, oděvy, nábytek a vše hořlavé okolo pece!
7) V peci nechávejte dříví vždy dohořet, NIKDY nehaste oheň vodou! Mohlo by dojít k popálení
párou a prasknutí dílů ze žáromateriálu!
8) Dávejte při vaření pozor na HORKÝ KOMÍNEK, vždy pracujte velmi obezřetně – pracujete s
ohněm a žárem!
9) Pokrmy pro přímý kontakt se dnem pece jsou doporučeny pouze pizza a chleba (placky z
různých těst apod.) - (atest materiálu SZÚ – přímý styk s potravinami)
10) Na zimu zakrývejte pec folií proti působení povětrnostních vlivů, v optimálním případě pec
postavte pod stříšku, pec potom můžete využívat takřka po celý rok.
Jestliže se budete řídit našimi pokyny k bezpečnému provozu pece na dřevo, bude Vám pec sloužit
dlouhá léta a přinese Vám mnoho radostných chvil.
Za škody způsobené nedodržením výše uvedených pokynů, nenese výrobce odpovědnost.
USCHOVEJTE TYTO POKYNY!
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