
INSTRUKSJONER

 Art.nr.:65136

 Kvitsøy bålpanne

* Ikke kast emballasjen før du er helt sikker på at peisen er riktig montert og at alle delene er på plass.
* Hold barn på avstand under montering. Peisen er satt sammen av små deler som kan svelges av barn.
* Ta vare på instruksjonen for senere bruk.

Part list:
NO. Parts Qty.

A Hette 1

B Tak 1

C Frontramme 1

D Gnistfanger side 2

E Gnistfanger bak 1

F Gnistfangerdør 1

G Bunnplate 1

H Kubberist 1

T Bolt(1/4"x5/8") 16

U Skive 16

V Mutter 16

Y Fastnøkkel 1

Z Glopinne 1

W Regntrekk 1

Monteringsanvisning:
Nødvendige verktøy: (Y) Fastnøkkel, Glopinne (Z) inkludert i pakken.

IKKE STRAM BOLTENE HELT FØR ALLE DELENE ER MONTERT.

1. Monter sammen 2 x gnistfanger side (D) til gnistfanger bak (E) og bunnplate (F) med bolter (T) skiver (U) og muttere (V).Ikke stram helt ennå.

2. Monter frontrammen(C) til 2 x gnistfanger side (D) og bunnplate (G) med bolter (T) skiver (U) og muttere (V)

3. Monter hetten (A) til taket (B) med bolter (T) skiver (U) og mutter (V).

4. Monter taket (B) til 2 x gnistfanger side (D) og gnistfanger bak (E), frontramme (C) med bolter (T) skiver (U) og mutter (V).

5.Stram alle boltene. Monter gnistfanger før (F) til frontrammen (C).

6. Legg kubberister (H) på bunnplaten (G).

    Nå er monteringen fullført!

Vennligst les disse instruksjonene nøye før du bruker peisen. Vi anbefaler at du monterer peisen på en myk overflate for å unngå riper og 
skader på gulv. 

Et produkt levert av Ringdal Garden – http://ringdal-garden.no

http://ringdal-garden.no/


Utepeis – brukerveiledning
Det må utøves forsiktighet ved bruk av dette produktet.
Produktet er kun ment for utendørs bruk og vil oppnå en svært høy varme under og etter fyring.

Før du fyrer
Produktet skal kun brukes utendørs. Utepeisen må ha fri høyde og kan ikke settes under tak. Underlaget og området rundt kan ikke være

brennbart. Under fyring vil røyk kunne skape irritasjon i øyne og pust.

Sett peisen på et flatt underlag, borte fra alt brennbart materiale. Peisen ligger lavt mot bakken. Hold alltid oppsyn med bålet.

Advarsel
1. IKKE bruk utepeisen hvis du lider av hjerte- og lungesykdommer. Innhalering av røyk kan øke og forverre eventuelle eksisterende symptomer.

2. IKKE flytt produktet mens det er fyr i peisen, eller like etter.

3. IKKE sitt for nære peisen.

4. IKKE legg i for mye ved/kull under bruk. Hold bålet på et moderat nivå.

5. IKKE bruk tennvæsker eller andre opptenningsprodukter for å tenne bålet.
6. IKKE bruk peisen i tørt vær.
7. Hold brennbare væsker vekk fra peisen. Enkelte brennbare væsker kan selvantenne ved absorbering av varme.

8. Håndter bålet med inkludert glopinne. Ikke rør bålet med hendene eller ovnhansker/grytekluter.

    Hvis du må flytte noe i peisen – bruk glopinnen.

9. Hold en fornuftig avstand til peisen. Hold barn og dyr borte fra peisen.

10. Det er kun tillatt for voksne å montere og bruke peisen.

11. Hold området hvor peisen skal brukes fri for alle brennbare materialer. Løv, papir, gress, barnåler og liknende kan lett antenne

      fra varmen og gnister som spruter fra peisen.

12. Beveg deg forsiktig rundt peisen. 

Vurderinger før bruk
Sjekk med ditt lokale brannvesen for informasjon, lover og regler for bruk av åpen ild i ditt område. Utepeiser og bålpanner kan 

forbli varme og være brannfarlige i opp til 24 timer etter de synlige flammene har slukket. Ulmende utepeiser og bålpanner er vanlige 

årsaker til brennskader og uhell, spesielt for barn.

Overflaten på dette produktet vil endre seg, ruste, og miste fargen når det står ute på grunn av vær, vind, varme og nakne flammer.

Valg av plassering
Utepeiser og bålpanner må plasseres på en sikker lokasjon. Ikke plasser dem i nærheten av bygninger, vegger, hagemøbler, bassenger

eller andre brennbare materialer. Objekter, materialer, planter og trær i nærheten kan ta fyr på grunn av flammer og høy varme. 

Plasser utepeisen eller bålpannen på et ikke brennbart gulv/overflate og sørg for at alle brennbare materialer er på god avstand.

Bruk av utepeis og bålpanne
Dette produktet er kun ment for utendørs bruk, og vil bli svært varmt.

Bruk av feil materialer i en utepeis eller bålpanne kan være farlig. Sørg for kun å bruke ved eller kull.

Ikke bruk høyt brennbare materialer som klær, tepper, plastikk, tørkepapir, servietter eller andre objekter som kan brenne ukontrollerbart.

Ikke bruk bensin, rødsprit, alkohol eller liknende væsker til opptenning. Hold alltid bålet under oppsyn.

Vind
Utepeiser og bålpanner må beskyttes mot og ikke brukes i sterk vind. Vind kan gjøre at røyk, glør og ild antenner omliggende områder.

Ved bruk av utepeiser og bålpanner i lett vind må du alltid holde et øye med bålet for å sikre at ingen glør kommer på avveie.

Ikke plasser utepeiser og bålpanner på og i nærheten av brennbare materialer. Må ikke brukes i tørt vært.

Personer og dyr
Hold barn og dyr på avstand når utepeisen eller bålpannen er i bruk.
Sørg for at alle i nærheten av utepeisen eller bålpannen forstår at det er levende flammer og at bålet kan skape røyk og gnister.

Gi ikke tillatelse til barn og dyr å komme i nærheten av utepeisen eller bålpannen for å unngå innhalering av røyk og brannskader.

Utepeiser og bålpanner blir veldig varme under bruk. Du kan få kraftige brannskader om du kommer for nær.

Slukk bålet skikkelig
Utepeiser og bålpanner er farlige hvis bålet ikke slukkes skikkelig. Ikke slukk bålet ved å helle på vann, da det kan skape deformering,

ødeleggelser, rust og flassing på utepeisen eller bålpannen. Bålet må få tid til å slukke av seg selv. Du kan alternativt slukke med en

Brannslukker. Det er viktig å huske at et bål kan fortsette å gløde og være brannfarlig i mange timer etter flammene har slukket.

Sørg for å holde oppsyn med bålet selv etter flammene har slukket. Hvis du er i tvil om bålet er slukket kan du helle i vann ETTER bålet

har stått flere timer med naturlig nedkjøling. Utepeisen eller bålpannen kan forbli varm i mange timer etter bruk.

Rengjøring
Når du er helt sikker på at det ikke er noen gjenværende glør og at bålet her helt slukket, bør du kvitte deg med gjenværende aske og ved.

Rengjør så utepeisen eller bålpannen med fille og vann.

Lagring
Den beste lagringsmetoden er å lagre utepeisen eller bålpannen innendørs. Enkelte utepeiser og bålpanner leveres med regntrekk, som

Forhindrer dem fra å bli våte i regn. Kondens kan fortsatt oppstå. Ikke legg på regntrekk før du er helt sikker på at bålet er slukket.

IKKE BRUK BRANNFARLIG RENGJØRINGSMIDDEL da det kan antenne ved neste gangs bruk.
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