Ryvingen
Artikkelnummer:675003

Flott utepeis i MgO og glassfiber

- Mål: L:60 B:60 H: 52cm
- Farge: imitert brunt treverk
- Vekt: 16 kg
- Gnistfanger som beskytter mot glør og gnister
- Pulverlakkert brennpanne i stål
- Ildrake inkludert
- Produsert i lettvekst komposittmateriale
Skal plasseres på et ikke-brennbart underlag.
Bålpanna/Utepeisen skal også plasseres på en slik måte at den ikke utgjør noen brannfare.
Hold god avstand til brennbare materialer. Utepeisen skal bare brukes på den måten den er
tiltenkt. Peisen er kun for utendørs bruk.
Følg gjeldende regler og forskrifter der du bor.
Oppsyn
Utepeisen skal alltid være under oppsyn av voksen under bruk.
Hold barn og kjæledyr på trygg avstand. Ha gjerne slukkemiddel i nærheten.
Du må alltid følge de lokale brannforskriftene, serlig i de varme og tørre månedene i året. Du
bør unngå å bruke peisen i sterk vind.

Brukerveiledning
Utepeisen er designet for vedfyring. Men
det anbefales at det ikke fyres uforholdsmessig hardt.
Påse at all emballasje er fjernet før bruk.
Start med tørr opptenningsved/fliser og
oppteningsull . Mat bålet med tørr og litt
kraftigere vedfliser til du har oppnådd et
godt bål. Deretter kan større kubber legges på bålet.
Ikke brenn malt/impregnert trevirke, palletre,søppel og hageavfall i utepeisen.
For høy varme kan skade produktet.

Avslutning av bålet.
La bålet brenne ut av seg selv. Ikke bruk
vann eller pulverapparat for å slokke bålet.
Hvis du MÅ forlate ildstedet før det er
sloknet av seg selv,kvel ilden med sand.
Ved krise,bruk slukkemiddel.

Rengjøring skal kun skje når peisen er
fullstendig avkjølt.
Asken bør tømmes regelmessig og ved behov.
Ikke bruk rengjøringsmidler med slipende midler eller ovnsrens.
Tørk overflatene med mildt rengjøringsmiddel
Tørk av med klut og rent vann.
Etter bruk, og når peisen er helt kald, bør den
tildekkes for vær og vind.Det bør helst ikke
fylles med regnvann/vann. Når peisen ikke er i
bruk bør den oppbevares på et tørt sted. Selvom den er motstandsdyktig mot frost anbefaler vi at peisen overvintrer inne.
Om det oppstår rust på brennpannen kan
dette utbedres med varmebestandig lakk.

