
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PALENISKA OGRODOWEGO

(Przykładowe zdjęcie)

1. Misa paleniska
2. Rączki (tylko w wybranych modelach)
3. Nóżki

UWAGA!
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, niezbędne jest zapoznanie się z poniższą instrukcją 
bezpieczeństwa! Zwrócić szczególną uwagę na tekst opatrzony tym znakiem „!”.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
1. Urządzenie przeznaczone jest do indywidualnego użytku w grodzie. 
2. Palenisko nigdy nie może być użytkowany w pomieszczeniach zamkniętych!
3. Palenisko należy ustawić na płaskim, poziomym, twardym, niepalnym i stabilnym podłożu zapewniającym 
wymaganą nośność, w miejscu osłoniętym od silnego wiatru. Zawsze należy ustawiać palenisko w bezpiecznej 
odległości (minimum 300cm) od przedmiotów łatwopalnych np. gałęzi, drewnianych płotów lub podłóg, paliwa, 
podpałki itp. Nie ustawiać urządzenia pod wystającymi okapami, w pobliżu otwartych drzwi lub okien.
4. Jako paliwa do palenia ognia używać wyłącznie suchego drewna. Nigdy nie używać materiałów łatwopalnych!
5. Nie napełniać nadmiernie misy paleniska paliwem przed i podczas użytkowania oraz stale uważać aby nie 
przepełnić paleniska popiołem podczas użytkowania.
6. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i przestróg oraz zaleceń pozwalających na uniknięcie niebezpieczeństw 
zawartych w niniejszej instrukcji może być przyczyną pożaru lub wybuchu i doprowadzić do poważnych 
obrażeń ciała, śmierci oraz uszkodzenia mienia.
7. Nie używać w pomieszczeniach! Palenisko jest przeznaczony tylko do użytku na zewnątrz. Jeżeli 
palenisko będzie używany w pomieszczeniu, gromadzące się opary toksyczne mogą być przyczyną 
poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Może dojść również do zapalenia pomieszczenia.
8. Palenisko należy używać tylko na zewnątrz w miejscu z dobrą wentylacją. Nie należy używać paleniska w 
garażu, budynku, krytym pasażu i innym zamkniętym miejscu.
9. Do rozpalenia drzewa nie należy używać benzyny, alkoholu i innych łatwopalnych płynów. Jeśli używana 
była rozpałka w płynie, przed rozpaleniem paleniska należy usunąć płyn, który wypłynął przez dolne 
odpowietrzniki.
10. Podczas korzystania z paleniska należy kierować się zdrowym rozsądkiem. Palenisko nagrzewa się 
podczas użytkowania i nigdy po rozpaleniu paleniska nie należy pozostawiać bez nadzoru.
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11. OSTRZEŻENIE! Dzieci i zwierzęta powinny przebywać z dala od paleniska. Dzieci i zwierzęta nie powinny 
przebywać w pobliżu rozpalonego paleniska bez opieki.
12. UWAGA! Palenisko nagrzewa się, nie należy dotykać rozpalonego paleniska. Przed przesunięciem 
paleniska należy odczekać do momentu jego ostygnięcia.
13. Nie należy usuwać popiołu do momentu całkowitego wypalenia się węgli i ostygnięcia paleniska.
14. Do rozpalania i obsługi paleniska nie należy zakładać odzieży z luźnymi rękawami.
15. Nie należy używać paleniska przy silnym wietrze.
16. UWAGA! Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego rozpalania po zgaśnięciu!  
Używać wyłącznie podpałek zgodnych z EN 1860-3!
17. Nigdy nie przemieszczać paleniska, gdy jest już rozpalony - grozi poparzeniem lub pożarem!
18. Nigdy nie pozostawiać rozpalonego paleniska bez dozoru !
Dzieci i zwierzęta muszą przebywać w bezpiecznej odległości od paleniska ! 
Palenisko mogą obsługiwać wyłącznie osoby trzeźwe !
19. Należy zwrócić szczególną ostrożność na gorące lub ostre części paleniska. Nie dotykać paleniska 
nieosłoniętą dłonią. Podczas użytkowania używać rękawicy ochronnej i okularów ochronnych.
Nie nachylać nigdy twarzy nad paleniskiem, chronić ubranie i włosy od kontaktu z ogniem.
20. Zachować szczególna uwagę podczas dokładania paliwa do palącego się paleniska!
21. Nie należy używać wody do gaszenia paleniska! Rekomendowany jest piasek.
22. Zawsze należy upewnić się, że palenisko jest całkowicie zimne, przed usunięciem popiołu lub 
zakończeniem pracy – usuwanie popiołu lub przenoszenie paleniska, kiedy jest gorące grozi poparzeniem 
lub pożarem!
23. Dogaszony popiół i niedopalone drzewo składować z dala od łatwopalnych przedmiotów i konstrukcji.
24. Przy użytkowaniu paleniska zaleca się zabezpieczenie obecności sprzętu gaśniczego odpowiedniego 
typu.

UWAGA!
Przed przystąpieniem do użytkowania paleniska należy bezwzględnie zapoznać się z Instrukcją 
bezpieczeństwa. Podczas użytkowania zachować szczególną ostrożność! Używanie środków łatwo palnych 
nieprzeznaczonych do stosowania w paleniu ognia może spowodować poparzenia, powstanie pożaru, 
zatrucie przyrządzanych potraw bądź zniszczenie powierzchni metalowych.

UWAGA!
Przed pierwszym użyciem paleniska musi być wstępnie ‘przepalony’ aby do potraw nie przeniknęły zapachy
powłoki zewnętrznej paleniska. Czynność ta jest długotrwała (kilka godzin) i nie może być pominięta! Z tego
powodu zalecamy wcześniejsze przygotowanie paleniska do użycia i zapewnienie odpowiedniej ilości 
paliwa aby zdążyć na czas z prawidłowym użytkowaniem paleniska.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Pierwsze rozpalenie paleniska:
1. Na dno misy wyłożyć maksymalnie około 3-4kg suchego drewna a następnie uformować go w kształcie 
płaskiej piramidy na środku misy. W taki sposób, aby paliwo nie stykało się ze ściankami misy paleniska. 
2. Do rozpalenia paliwa można użyć podpałki (tylko certyfikowanej).
3. Zaleca się używania podpałek do rozpalania zgodnie z instrukcją podaną przez producenta. W przypadku 
użycia podpałki płynnej odczekać 2-3 minut aby podpałka nasączyła drzewo. Podpałkę trzymać w 
bezpiecznej odległości od paleniska.
6. Rozpalić ogień zachowując bezpieczna odległość od paleniska. 
7. Utrzymywać taki stan palenia przez przynajmniej 2 godziny, dorzucać w razie potrzeby paliwo aby 
utrzymać temperaturę.
11. Po skończeniu w/w czynności można używać właściwie palenisko.
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2. Dodawanie paliwa do misy paleniska:
1. Załóż na ręce rękawice trudnopalne.
2. Zachowaj bezpieczną odległość od paleniska. Używając specjalnych szczypiec dodaj paliwo dno misy 
uważając, aby nie wzbudzić iskier i lotnego popiołu.
UWAGA! Nigdy nie dodawaj rozpałki do płonącego lub gorącego paliwa.

3. Przechowywanie i konserwacja:
Po skończonej pracy należy upewnić się, czy palenisko jest zimne. Do dogaszania nie używać wody! Nigdy 
nie pozostawiać popiołu i niedopalonego drewna w palenisku bez nadzoru. Następnie usunąć popiół z misy
za pomocą łopatki. Za pomocą węża ogrodowego zmoczyć powierzchnię popiołu oraz powierzchnie gleby 
wokół paleniska.
Oczyścić wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie paleniska za pomocą skrobaka i wilgotnej szmaty. Na 
koniec osuszyć palenisko, aby zapobiec jego korozji należy powlec palenisko cienką warstwą oleju 
jadalnego. 
Palenisko wykonane jest z czarnej, surowej stali więc naturalnym procesem jest, jeśli po jakimś czasie rdza 
pojawi się na powierzchni paleniska, należy wówczas oczyścić to miejsce skrobakiem lub drobnoziarnistym 
papierem ściernym i powlec warstwą lakieru odpornego na wysoką temperaturę. Nigdy nie maluj farbami 
wewnętrznych części paleniska. Wnętrze paleniska można zabezpieczyć za pomocą cienkiej warstwy oleju 
jadalnego.
Palenisko przechowywać w czystym i niezawilgoconym pomieszczeniu. 
Zaleca się używanie specjalnego pokrowca na palenisko, aby zabezpieczyć go przed zabrudzeniem podczas 
jego przechowywania. Używaj palenisko regularnie pod czas sezonu aby nie dopuścić do pojawienia się 
korozji.

www.technodom.pl
e-mail: sklep@technodom.pl

tel. 787 650 660
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