CZ
Návod na údrűbu a uűívání, informace o výrobku dle Zákona o obecné
bezpečnosti výrobků 102/2001 Sb. ze dne 22.2.2001
Zahradní ohniště AMPHORA
1.Sloűení výrobku
Materiál: Glazované žárobetonové tvarovky, Nerez plech 17240

2. Vlastnosti výrobku
Ohniště je určeno pro venkovní užívání – otevřený oheň a grilování

3. Obsah základního balení
4 ks glazované tvarovky, nerez stojan. Hmotnost 54 kg.

4. Volitelné příslušenství pro grilování:
Nerez rošt

5. Űivotnost
Při dodržení postupu montáže, návodu na užívání a údržbu je životnost výrobku minimálně 10 let.

6. Balení
Na 1 paletě, rozměry (d x š x v): 120 x 80 x 40 cm, hmotnost včetně palety do 84 kg.

7. Návod na montáű
Viz samostatná příloha součástí balení výrobku.

8. Uvedení do provozu a způsob uűívání včetně vymezení prostředí uűití
Ohniště se používá na opékání a grilování veškerého jídla a to jak přímo nad hořícím ohněm tak nad žhavým uhlím, kdy je jídlo volně ve
vzduchu na ohništěm napíchnuté např. na opékacích jehlicích, tak i na roštu. Doporučené palivo – jakékoliv suché dřevo nebo dřevěné
uhlí.
Rozdělejte v ohništi oheň. Opékejte jídlo přímo nad ohněm nebo grilujte na roštu nad žhavými uhlíky v případě přikoupení roštu.
Ohniště je určeno pro venkovní - zahradní užívání. Ohniště se může používat celoročně.
Složené ohniště není určeno pro přesouvání z místa na místo. Pokud jej chcete přesunout, rozložte jej a složte na novém místě určení.
Pokud se jej i přesto pokusíte přenést vcelku, chyťte jej nejlépe 2 osoby vždy za stojan a to za jeho nejspodnější část.
Rošt je určen pro grilování na žhavých uhlících. Nenechávejte nerezový rošt zbytečně dlouho na nebo ve velkém ohni, hrozí jeho
deformace a poškození. S roštem během pečení nemanipulujte rukama, použijte např. grilovací kleště.
Zbylý popel po vychladnutí vymeťte lopatkou a smetáčkem nebo vysajte vysavačem na popel.

9. Způsob provedení a označení výstrah
Vyvarujte se přímého dotyku ohniště, či jeho kovových částí. Všechny tyto komponenty při užívání ohniště budou vařící a hrozí popálení.
Použijte vždy rukavice nebo jiný ochranný prostředek. Z technologického hlediska není možné označit výstrahy přímo na výrobku.
Pozor: materiál je vystužen kovovými jehličkami, které jsou ostré a mohou v některých místech vyčnívat z tvarovek. Proto dbejte zvýšené
opatrnosti při manipulaci.

10. Návod na údrűbu a likvidaci
Glazované a kovové části čistit lehce vlhkým hadříkem, může být i saponát a poté otřít do sucha. Vnitřek ohniště po jeho úplném
vychladnutí vysajte vysavačem na popel. Na likvidaci nejsou žádné speciální požadavky.

V Rajhradě dne 1.6.2015
Jiří Crhák, jednatel

www.amphora-lac.com

CZ
PROHLÁŠENÍ O OBECNÉ BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ
vydané podle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné
bezpečnosti výrobků) ve znění pozdějších předpisů.
Výrobce:
LAC, s.r.o.
Štefánikova 116, 664 61 Rajhrad, Česká republika
IČ: 46903470
Výrobky:
Zahradní ohniště AMPHORA
Příslušenství k zahradnímu ohništi AMPHORA - nerezový rošt
Výrobce prohlašuje, že uvedené výrobky splňují ve smyslu ustanovení §3 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti
výrobků, požadavky na obecnou bezpečnost výrobku, s přihlédnutím ke kritériím stanoveným v §3 odst. 1. písm. a) zákona č.
102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. Tyto výrobky jsou za běžných a rozumně předvídatelných podmínek užití po
dobu jejich použitelnosti, není-li výrobcem uvedeno jinak, ve smyslu zákona 102/2001 Sb. bezpečné. Ve smyslu výše
uvedeného zákona byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda výrobků uváděných na trh s požadavky na jejich
bezpečnost.
Podmínky pouűití výrobku:
Jedná se o výrobky určené pro užití v exteriérech jako samostatně stojící.

V Rajhradě dne 1.6.2015
Jiří Crhák, jednatel

Výrobce:
LAC, s.r.o.,
Štefánikova 116,
664 61 Rajhrad,
Česká republika
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