GRATARE DE GRADINA

ASAMBLARE, FOLOSIRE SI INTRETINERE

Dragi clienti,
Multumim ca ati ales un gratar de gradina de la compania noastra, un produs de
inalta calitate, care odata asamblat si folosit in concordanta cu instructiunile din acest
manual, poate rezista focului si conditiilor meteo nefavorabile pentru o perioada
lunga de timp.
Nu ramane decat sa va dorim sa va bucurati de produsul ales si...pofta buna!
Instructiuni generale de siguranta
Fiti atenti cand folositi gratarul. Nerespectarea instructiunilor de folosire din acest
manual poate fi periculoasa.
1. Conform standardului european EN 1860-1, va atragem atentia asupra
urmatoarelor instructiuni de siguranta:
ATENTIE! A nu se folosi in spatii inchise!
ATENTIE! Nu folositi alcool sau benzina pentru aprinderea focului!
Folositi doar extinctoare conform cu EN 1860-3!
ATENTIE! Tineti copiii si animalele de companie la distanta!
2. Gratarul se va incalzi pe timpul coacerii.
Nu lasati focul nesupravegheat sau in apropierea copiilor sau a animalelor de
companie.
3. Asezati gratarul pe o suprafata solida si neteda, la distanta de materiale
inflamabile sau sensibile la caldura. Materialele inflamabile includ, de exemplu,
podeaua de lemn (tratat sau nu) sau terasele placate cu lemn.
Nu folositi gratarul in spatii inchise sau acoperite sau la mai putin de 4 metri de
materiale inflamabile.
Pentru a evita accidentele, evitati folosirea gratarului pe vant puternic. Pastrati
intotdeauna o galeata de apa sau de nisip la indemana.
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4. Folositi intotdeauna carbune uscat, conform cu standardele EN 1860-2 sau DIN
51749. Daca folositi extinctoare solide, lichide sau gazoase trebuie sa fie
conforme cu EN 1860-3. Pentru a va asigura ca acestea sunt conforme sunt
confome cu standardele europene, verificati eticheta pentru a vedea daca
aceste standarde se regasesc.
Nu folositi alte tipuri de combustibil in afara celor mentionate mai sus. Nu
folositi benzina, alcool sau alt tip de lichid volatil sau inflamabil care nu este
conform cu standardele europene de ardere a carbunelui.
5. Pastrati aparatele electrice si cablurile la distanta de gratar.
6. Folositi ustensile specifice pentru gratar cu manere lungi si rezistente la
caldura.
Evitati purtarea hainelor cu maneci largi cand aprindeti sau folositi gratarul.
Nu atingeti grila metalica de coacere, cenusa, carbunele sau gratarul pentru a
verifica daca este fierbinte.
7. Nu scoateti cenusa pana cand carbunele nu este complet ars, iar focul complet
stins si gratarul racit.
8. Asamblarea incorecta a gratarului poate fi periculoasa pentru siguranta
personala si a bunurilor.
Urmati instructiunile de asamblare cuprinse in acest manual.
Nu folositi gratarul daca vreuna din componente lipseste.
9. Folosirea gratarului pe timp de ploaie poate avea un impact negativ asupra
duratei de viata a acestuia.
Atestate si certificari
Gratarul este conform cu Directiva Generala de Siguranta a Produsului
2001/95/EC si cu Standardul EN 1860-1

A) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
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Gratarul se foloseste exclusiv afara si nu trebuie plasat intr-un spatiu inchis.
Material necesar pentru asamblare: adeziv puternic pentru placari
exterioare, rezistent la temperaturi de minimum 200C. Deasemenea, daca
este necesar, sa permita demontarea partilor componente. Cititi cu atentie
instructiunile de pe sacul de adeziv inainte de utilizare.
Este strict interzisa folosirea altor adezivi, care nu corespund cu cele
mentionate mai sus, cum ar fi ciment cu putere mare de lipire sau uscare
rapida (ciment alb, etc.) pentru ca acestea nu permit dilatarea termica a
componentelor si creaza presiune ce poate duce la aparitia crapaturilor,
iar uneori pot duce chiar si la spargerea placilor.
1. Verificati numarul si integritatea partilor componente, iar daca una
lipseste sau prezinta defecte, nu le folositi, solicitati inlocuirea lor.
2. Este esential sa aveti un suport de beton potrivit pentru a sustine
greutatea gratarului, foarte bine nivelat si fara neregularitati pe
suprafata. Daca produsul este instalat pe un balcon sau o structura
similara este important ca mai intai sa fie verificat de catre un expert
din punct de vedere al rezistentei.
Gratarul nu trebuie lipit cu ciment sau adeziv de placa de suport pentru
ca nu ar permite dilatarea la caldura.
3. Indepartati ambalajul, avand grija la sa nu va accidentati sau sa nu
produceti deteriorarea componentelor.
4. Urmariti numerotarea componentelor pe chema de montaj, lipiti
componentele intre ele si fixatile cu ajutorul suruburilor din kitul de
montaj. Nu folositi mult adeziv, pentru a permite dilatarea, in special in
zona focarului. O linie de adeziv intre cele doua componente este
suficienta.
Este posibila suprapunerea mai multor elemente ale cosului doar daca
evitati concentrarea excesiva a greutatii pe acoperisul gratarului.
Observati ordinea numerica, distantele si alinierea.
5. Accesoriile nu se lipesc niciodata.
6. Dupa finalizarea asamblarii, asteptati minimum 24 de ore inainte de a
instala accesoriile si de a utiliza gratarul.
NOTE: Uneori pot aparea pete de culoare alba, datorate hidroxidului de
calciu transportat la suprafata si legat de dioxidul de carbon din
atmosfera.
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Se poate spala cu apa si peria cu o perie moale pentru a inlatura acest
defect natural.
Este posibil sa fie nevoie de repetarea acestei proceduri pentru obtinerea
unui rezultat bun.
Diferentele de culoare dintre partile componente, facute din acelasi
material, nu pot fi reclamate ca si defect, ci se datoreaza colorarii naturale
a materialelor pe durata folosirii gratarului.
B) UTILIZAREA SI INTRETINEREA GRATARULUI
Gratarul este destinat doar coacerii si nu este o sursa de caldura.
Nu este destinat arderii gunoiului sau altor materiale de orice fel, menajere
sau de gradina.
La prima folosire a gratarului, lasati-l aprins pentru cel putin 30 de minute
cu grila metalica pusa, inainte de a incepe gatitul.
Fiecare aprindere a combustibilului trebuie sa fie lenta si graduala,
evitand formarea unei flacari inalte, pentru a facilita eliminarea treptata a
umezelii potential absorbita de structura datorita factorilor climaterici si
pentru a asigura dilatarea lenta a componentelor la caldura.
Sugeram inceperea arderii carbunilor cu 30 de minute inaintea coacerii.
Cand carbunele este aproape gata, imprastiati jarul uniform pe suprafata
de coacere si puneti grila de coacere la locul ei. Nu incepeti coacerea
inainte sa arda carbunele si sa se formeze un strat gros de jar.
ATENTIE! Nu folositi alcool, benzina sau alte lichide inflamabile pentru
aprinderea focului!
Folositi doar brichete de aprindere conform EN1760-3
IMPORTANT: folositi maxim 3 kg de carbuni de gratar pentru fiecare
umplere.
Nu realimentati focarul pana ce carbunii aprinsi nu sunt complet arsi.
ATENTIE! Gratarul aprins este fierbinte!
Nu il folositi in spatii inchise!
AVERTISMENT! Tineti copiii si animalele de companie departe de foc.
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Utilizati intotdeauna manusi de protectie si clesti. Asteptati ca gratarul sa
se raceasca inainte de a-l curata.
Nu folositi pentru stingerea focului apa sau alte lichide si nu stropiti cu
apa gratarul incins.
Nu lasati gratarul nesupravegheat in timpul folosirii. Aveti intotdeauna
grija.
Focarul gratarului, construit din cele mai bune materiale refractare, cand
este expus flacarii se poate dilata si pot aparea mici crapaturi datorate
diferentelor de temperatura. Aceste mici crapaturi nu sunt considerate un
defect al gratarului si nu afecteaza stabilitatea constructiei.
Pentru cea mai buna protectie impotriva intemperiilor din timpul iernii sau
cand nu este folosit, se recomanda acoperirea gratarului cu o prelata
impermeabila.
Mentineti curata suprafata de coacere.
Curatati gratarul dupa fiecare folosire.
Pentru o mai usoara curatare va recomandam curatarea gratarului cand
este inca cald. Dupa ce se inlatura stratul gros de reziduri, il puteti curata
folosind un burete abraziv cu lichid de spalat vasele.

IN CAZUL IN CARE INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE DIN ACEST MANUAL NU
SUNT RESPECTATE, CHIAR SI PARTIAL NU NE ASUMAM
RESPONSABILITATEA SI SE VA PIERDE GARANTIA
Paletul de lemn, cartonul si plasticul folosite la impachetare trebuiesc duse
la un centru de reciclare a materialelor si nu aruncate la intamplare, pentru
a evita poluarea mediului.
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