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Ważne! - Ostrożnie wyjmij komponenty produktu z opakowania. Zachowaj instrukcję użytkowania. Jest ona integralną częścią produktu.
Zwróć uwagę na wszelkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa, zawarte w niniejszej instrukcji.
Przeczytaj instrukcję uważnie i zachowaj ją na przyszłość. Instrukcja
Niniejsza instrukcja powinna być przechowywana wraz z produktem.
Ten produkt przeznaczony jest TYLKO do użytkowania domowego i nie powinien być używany w celach komercyjnych lub na kempingach.
Niezastosowanie się do niniejszej instrukcji może skutkować szkodą na mieniu, kalectwem lub nawet śmiercią.
UWAGA!

Produkt powinien być odpowiednio przygotowany (pierwsze rozpalenie) przed
użyciem – szczegóły w niniejszej instrukcji

Produktu nie wolno używać z założoną pokrywą

Zachodzi niebezpieczeństwo zatrucia tlenkiem węgla – NIGDY nie pal w kominku ani
nie wychładzaj go w zamkniętych pomieszczeniach.

Ten produkt może być używany TYLKO na zewnątrz.

NIGDY nie pozostawiaj palącego się paleniska bez nadzoru

Rozżarzone paliwo może wywołać pożar.

NIE WOLNO używać benzyny, spirytusu, płynu do zapalniczek, alkoholu ani
podobnych chemikaliów to rozpalania ognia, ponieważ gwałtowny wzrost
temperatury może skutkować uszkodzeniem produktu. Używaj TYLKO rozpałek,
zgodnych z normą EN: 1860-3

Ten produkt może być używany TYLKO z węglem grillowym, surowym drewnem,
brykietem lub La Hacienda HeatBlox.

NIGDY nie używaj tego produktu na drewnianych tarasach, suchej trawie czy
jakichkolwiek łatwopalnych powierzchniach (kora dekoracyjna, suche liście lub
ścinki drewniane i trociny)

NIGDY nie korzystaj z produktu w odległości mniejszej niż 2m od łatwopalnych materiałów.

Produkt może być używany TYLKO do ogrzewania tarasu lub grillowania.

NIGDY nie przenoś produktu wraz z palącym się paliwem z racji niebezpiecznie wysokich temperatur.

ZAWSZE upewnij się, że dzieci i zwierzęta nie są narażone na kontakt z produktem w trakcie użytkowania.

NIGDY nie pozostawiaj zapalonego paleniska bez nadzoru.

ZAWSZE używaj rękawic ochronnych, podczas uzupełniania paliwa.

ZAWSZE sprawdzaj stan kominka przed rozpaleniem ognia. Wymień produkt na nowy, jeśli zachodzi taka potrzeba.
PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIA

Ten produkt musi być przygotowany przed użyciem (pierwsze rozpalenie) – szczegóły w poniższej instrukcji. NIE WOLNO go używać z założoną pokrywą.

Upewnij się, że kominek stoi stabilnie na płaskiej powierzchni, która nie jest łatwopalna oraz że znajduje się on z daleka od łatwopalnych materiałów.

Upewnij się, że nad kominkiem jest co najmniej 2m wolnej przestrzeni.

Zaleca się, aby ustawiony kominek pozostawić w wybranym miejscu. NIE WOLNO go przesuwać z rozpalonym w środku ogniem. Jeśli zachodzi konieczność
przestawienia kominka, można to zrobić jedynie po jego całkowitym wychłodzeniu. Zaleca się aby kominek przestawiały dwie osoby, ponieważ należy go
unieść w celu przestawienia. Ustawiając kominek ponownie, należy upewnić się, że stoi stabilnie.

Przed użyciem, ułóż na dnie paleniska 5cm warstwę piasku. Będzie to chronić korpus przed nadmiernym nagrzaniem i pękaniem. Nie wolno
zapalać paliwa bezpośrednio na dnie paleniska.

Kominek został wstępnie zaimpregnowany, ale zaleca się regularne impregnowanie impregnatem LaHacienda Chimseal w celu ochrony glinianego korpusu i
zapewnienia długiej żywotności kominka.

Powierzchnia kominka w naturalny sposób będzie zmieniać kolor i starzeć się wraz z upływem czasu. Nie wpłynie to na walory użytkowe produktu. Zawsze
przykrywaj komin spalinowy pokrywą aby zapobiec wpływaniu wody do wnętrza.

Kominek może być pozostawiony na zewnątrz przez cały rok, jeśli zastosowany będzie pokrowiec LaHacienda, chroniący przed czynnikami atmosferycznymi.
Jeśli temperatura spadnie poniżej 0 stopni C, zaleca się schowanie kominka do garażu czy podobnego miejsca, chroniącego kominek przed wpływem
pogody.
PIERWSZE ROZPALENIE KOMINKA
 Przygotuj produkt do użycia jako kominek. Nie zakładaj rusztu grillowego (3) na korpus kominka. Patrz: krok 4 instrukcji montażu.
 Aby rozpalić ogień, umieść niewielką ilość rozpałki lub drewna oraz zwinięty fragment gazety na spodzie kominka, na ruszcie na paliwo (4) umieszczonym na
piasku. Kiedy ogień będzie dostatecznie duży, umieść w kominku szczapę drewna i pozwól jej się całkowicie wypalić. Następnie pozwól kominkowi całkowicie
się wychłodzić i powtórz procedurę co najmniej dwa razy. Proces ten uszczelnia gliniane pory sadzą i przygotowuje kominek do regularnego używania. Po takim
przygotowaniu można użyć dwóch szczap drewna. Z reguły jest to wystarczające i generuje odpowiednią ilość ciepła.
 NIE WOLNO przegrzewać kominka używając zbyt dużej ilości paliwa. Jeśli ogień jest zbyt duży, może on uszkodzić kominek. Ogień nie powinien wydobywać
się frontowym otworem paleniska.
PRZYRZĄDZANIE POTRAW
 Postępuj zgodnie z instrukcjami powyżej, aby przygotować kominek do użytkowania i rozpalić ogień.
 NIGDY nie zakładaj glinianego komina, kiedy użytkujesz produkt jako grill.
 Zdejmując komin, powoli go unieś i ostrożnie odłóż na miękką powierzchnię, aby uniknąć uszkodzeń.
 Zaleca się, aby kominek był nagrzany, a paliwo żarzyło się od co najmniej 30 minut przed przygotowaniem pierwszej partii żywności.
 NIE WOLNO przygotowywać potraw zanim paliwo nie pokryje się nalotem z popiołu.
 Używaj rękawic ochronnych, zakładając lub usuwając ruszt do grillowania.
 Po skończonym grillowaniu, nie demontuj rusztu dopóki cały kominek całkowicie się nie wystudzi.

INFORMACJE NA TEMAT PRZYGOTOWANIA ŻYWNOŚCI
 Proszę zapoznać się z informacjami przed przygotowaniem żywności na grillu.
 ZAWSZE umyj ręce przed i po dotykaniu surowego mięsa oraz przed jedzeniem.
 ZAWSZE przechowuj surowe mięso z dala od mięsa gotowego do spożycia oraz innych potraw
 Zanim rozpoczniesz grillowanie, upewnij się, że powierzchnia grilla oraz przyrządy są czyste i nie ma na nich resztek żywności.
 NIGDY nie używaj tych samych przyrządów kuchennych do surowej oraz ugotowanej żywności.
 Upewnij się, że mięso jest ugotowane na całej grubości przed jedzeniem
 UWAGA! Zjedzenie surowego lub niedogotowanego mięsa może skutkować zatruciem pokarmowym (np. bakterią E.coli)
 Aby zredukować ryzyko niedostatecznego przygotowania mięsa, należy przeciąć mięso aby upewnić się, że zostało całkowicie ugotowane.
 UWAGA! Jeśli mięso zostało dostatecznie ugotowane, wszelkie soki z jego wnętrza powinny być przejrzyste i nie powinny zawierać koloru czerwonego, różowego lub
być zabarwione na kolor mięsa.
 Zaleca się uprzednie podgotowanie większych kawałków mięsa, zanim zostanie ostatecznie przygotowane na grillu.
 Po zakończeniu grillowania, zawsze wyczyść wszelkie przybory oraz kratkę do grillowania.
WYGASZANIE
 W celu ugaszenia paleniska, przestań dodawać paliwo i pozwól mu się wypalić bez dodawania piasku w celu ugaszenia.
 NIGDY nie używaj wody do wygaszenia paleniska, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem produktu.
PRZECHOWYWANIE
 Po wystudzeniu kominka, zakryj wylot komina spalinowego pokrywą przeciwdeszczową.
 Pokrowiec na kominki LaHacienda może być założony po całkowitym wystudzeniu kominka.
 Regularnie nakładaj impregnat podczas sezonu letniego oraz po zakończeniu sezonu i przed sezonem.
 Na żywotność kominka może mieć wpływ stałe przestawianie z miejsca na miejsce.
Z powodu tradycyjnego, ręcznego procesu produkcji, produkt może mieć zmienną kolorystykę i rozmiary i wagę. Odbarwienie kolorów jest procesem
naturalnym w miarę użytkowania.
LISTA CZĘŚCI:
1. Pokrywa przeciwdeszczowa (x1)
2. Część kominowa (x1)
3. Ruszt do grillowania żywności (x1)
4. Ruszt na paliwo (x1)
5. Część paleniskowa (x1)
6. Podpora stalowa (x1)
Przed montażem kominka, upewnij się, że wszystkie części zostały dostarczone zgodnie z powyższą listą oraz obrazkami w instrukcji.
UWAGA! – Przed użyciem usuń wszelkie elementy opakowania, zachowując instrukcję użytkowania i montażu.
MONTAŻ:
Krok 1 – Ostrożnie włóż część paleniskową kominka (5) do podpory ze
stalowymi nogami (6).
Krok 2 – Wsyp minimum 5cm piasku na spód paleniska. NIE WOLNO rozpalać
ognia bezpośrednio na glinianym dnie kominka.
Krok 3 – Umieść ruszt na paliwo (4) na piasku.
Krok 4 – Jeśli w użyciu jako kominek – delikatnie ustaw część kominową (2)
na części paleniskowej (5).
Krok 5 – Jeśli w użyciu jako grill – NIE montuj części kominowej (2). W jej
miejsce połóż ruszt do grillowania żywności (3).

Twój produkt jest teraz gotowy do użytkowania.
Przed użytkowaniem, upewnij się, że zapoznałeś się z niniejszą instrukcją.

__________________________
Importer:
VM Technologies Helena Jakubowska
Wyżne 202A
38-120 Czudec
NIP: 675 100 45 85
Email: info@vmtechnologies.pl

