A. INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE A GRATARELOR
Atentie: gratarul trebuie folosit doar in exterior, nu se instaleaza in spatii
inchise.
- Unelte necesare pentru asamblare: adeziv pentru placari exterioare care
sa permita dilatarea termica corespunzatoare in conditii de temperature
ridicate.
1. Inainte de a incepe asamblarea se verifica numarul pieselor. Daca
lipseste vreuna sau daca a suferit vreun defect, se va contacta
comerciantul.
2. Gratarul se va instala numai pe o suprafata dreapta si stabila. Aceasta
poate fi obtinuta prin turnarea unei fundatii care sa suporte greutatea
gratarului. Daca gratarul va fi amplasat pe un balcon, rezistenta
acestuia va trebui verificata de catre un expert.
3. Desi pe durata procesului de productie a gratarului au fost luate
masuri de precautie, trebuie acordata atentie muchiilor ascutite ale
placilor de beton.
4. Se indeparteaza invelisul de plastic de pe fiecare componenta.
5. Este necesar ca asamblarea sa se faca de catre 2-3 persoane.
6. Urmarind schema de asamblare a gratarelor se vor lipi placile intre ele
folosind adezivul recomandat, cat si suruburile de fixare incluse in
kitul de montaj, evitand folosirea in exces a adezivului.
7. Dupa ce se termina de executat pasii de montaj, se recomanda
folosirea gratarului dupa minim 24 de ore, pentru a permite uscarea
adezivului.
B. INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE A GRATARELOR
IMPORTANT: Prima oara cand folositi gratarul, lasati-l sa arda pentru
timp de 30 de minute impreuna cu grila metalica.
! evitati supraincarcarea cu carbune (max. 3kg per umplere)
- Focul trebuie supravegheat pe toata durata arderii.
- Pregatiti gratarul inainte de coacere, lasand carbunii sa arda pentru
aproximativ 30 de minute si apoi imprastiati jarul uniform pe toata
suprafata gratarului.
!!! Nu folositi alcool, benzina sau alte lichide inflamabile pentru aprinderea
focului si nu depozitati lichide inflamabile in apropierea gratarului!!!
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- Folositi intotdeauna manusi de protectie pentru manevrarea grilei
metalice
- Folositi unelte speciale pentru gratar cu manere lungi, rezistente la
caldura
- Tineti copiii si animalele de companie departe de gratarul incins.
- Nu folositi apa sau alte lichide pentru stingerea focului.
- Asigurati-va ca partile componente ale gratarului si accesoriile sunt
suficient de reci inainte de curatare.
- Curatati in mod regulat gratarul intre folosiri si in special dupa perioade
mai lungi de pauza.
- Pentru o mai buna protectie a gratarului de conditiile meteo, in special in
perioada de iarna, se recomanda acoperirea cu o prelata impermeabila.
!!! Niciodata nu aprindeti gratarul cand este ud, deoarece, din cauza
procesului de dilatare pot aparea fisuri in structura placilor!!!
- Desi focarul este construit din materiale refractare excelente se poate
dilata datorita caldurii si pot aparea mici crapaturi. Acestea nu reprezinta
defecte ale produsului si nu afecteaza buna functionare a gratarului.

! Pastrati instructiunile pentru o viitoare utilizare.
!! Daca aveti intrebari legate de instructiunile de instalare si utilizare, contactati
comerciantul.
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