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Návod k obsluze a používání kovového, přenosného ohniště 

 

Před prvním použitím pečlivě pročtěte tento informační list. Nedodržování pokynů může vést k poškození 

majetku a k újmě na zdraví. Respektujte uvedené bezpečnostní pokyny. Tento návod je součástí výrobku. 

Je nutné ho stále přechovávat jako součást výrobku. Předejte ho dalším uživatelům. 

 

 

Základní informace: 

• Kovové přenosné ohniště je vyrobené z masivních, trvanlivých materiálů 

• Ohniště musí být během provozu umístěné na rovném a stabilním podkladu 

• Na čištění zařízení nepoužívejte rozpouštědla, kyseliny, louhy, ředidla a abrazivní čistící prostředky  

• K topení používejte suché dřevo, dřevěné uhlí nebo grilovací brikety 

 

Bezpečnostní pokyny: 

• S ohništěm nemanipulujte, pokud v něm právě topíte, nebo po skončení topení, dokud není ohniště 

zcela vychladlé 

• K podpalování používejte k tomu určené podpalovače. Nepoužívejte benzín, alkohol a jiné hořlaviny. 

Může dojít k výbuchu a nekontrolovatelnému hoření. To může způsobit popáleniny. 

• Při hoření držte děti a domácí mazlíčky v bezpečné vzdálenosti a mějte je neustále pod dozorem. 

• Roztopené a chladnoucí ohniště nenechávejte bez dozoru dospělé osoby. 

• Nepoužívejte v uzavřených prostorách! 

• Při spalování vzniká oxid uhelnatý. Tento plyn je nebezpečný, v uzavřených prostorách může 

způsobit otravu! 

• V bezprostřední blízkosti ohniště se nesmějí nacházet žádné hořlavé materiály a předměty (keře, 

dřevo na podpal, stromy, suchá tráva). Nad ohništěm nesmí být větve stromů a keřů 

• Nerozdělávejte oheň v ohništi pod střechou pergoly, altánu, zimní zahrady atd. 

• Igelitové obaly a fólie po rozbalení zlikvidujte. Nenechávejte je dětem na hraní. 
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Montáž: 

• Ohniště je vyrobené jako přenosné a není nutná pevná montáž k zemi 

• Pokud umístíte ohniště na trávník, může trávník v místě, vlivem tepla, uschnout 

 

Náš TIP:  

• Při prvním použití zatopte a pozvolna zvyšujte teplotu, přikládejte. Kamnářská barva se postupně 

vypálí. Při prvním použití může být barva cítit 

• Pokud ohniště nepožíváte, uložte ho na suchém místě. Prodloužíte tím jeho životnost 
 

 

Povrchová úprava vašeho přenosného ohniště: 

• Surové kovové ohniště je vyrobené ze surové oceli bez další povrchové úpravy. Koroze některých 

částí, která se časem objeví, není na závadu a je žádoucí. 

 

• Černěné kovové ohniště je opatřené žáruvzdornou kamnářskou barvou ALKYTON, která je určena 

pro nátěry v interiérech a chráněných exteriérech. Používáním barva postupně ustupuje a ohniště 

současně získává přirozenou rezavou patinu. Ohniště můžete kdykoliv žáruvzdornou kamnářskou 

barvou opětovně natřít. Koroze některých částí, která se časem objeví, není na závadu. 

 

• Nerezové ohniště je kompletně vyrobené z nerezové oceli. Další povrchová úprava není nutná. 

Ohniště používáním pouze mírně ztmavne. Čistit můžete pomocí běžných přípravků na nerezové 

nádobí, případně jemným, abrazivním prostředkem určeným k čištění nerezových povrchů. 

 

 

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy Zámečnictví Pluhař s.r.o.  

 

  


