BEZPEČNOSTNÍ A TECHNICKÉ POKYNY A
INFORMACE
Pec na pizzu FORNACE (pec na dřevo) – zásady pro bezpečný provoz
POZOR! PŘED INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM PECE POZORNĚ ČTĚTE TYTO INSTRUKCE! POZOR!
NEDODRŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH INSTRUKCÍ A POKYNŮ MŮŽE BÝT NEBEZPEČNÉ A MŮŽE BÝT
PŘÍČINOU MAJETKOVÝCH A ZDRAVOTNÍCH ŠKOD!
V peci pracujeme s ohněm. Pec vytváří velké teplo a při neopatrném zacházení nebo dotyku může
způsobit popáleniny!
1) Pec vždy za jakýkoliv okolností roztápějte POMALU. Suchým papírem a suchými třískami.
NEPOUŽÍVAT NIKDY PODPALOVAČ, BENZÍN, LÍH, TUKUTÝ PODPALOVAČ ANI JINÉ ZÁPALNÉ A
VZNĚTLIVÉ LÁTKY! Při prvním pečením topte minimálně 2 hodiny než začnete péct.
2) V peci přikládejte a zvyšujte žár postupně. Při zatečení vody do pece, nejdříve pec malým ohněm
POZVOLNA VYSUŠÍME! Při prudkém zahřátí by mohlo dojít k poškození žáruvzdorných dílů pece.
3) V peci topte vždy čistým a suchým dřívím, bez chemického opracování, nátěrů, laků apod.
NEPOUŽÍVEJTE V PECI DŘEVĚNÉ ANI JINÉ UHLÍ! Topte vždy suchým a čistým dřívím.
Doporučujeme BUK DUB apod.! NETOPIT břízou a topolem (mají vysoký obsah uhlíkatých částic).
4) PŘÍVÍREJTE DVÍŘKA OD PECE! Z bezpečnostních důvodů vždy, když se vzdálíte, zabráníte tím
vzniku možného požáru.
5) NIKDY ZCELA PEC NEZAVÍREJTE, POKUD V NÍ HOŘÍ OHEŇ! Mohl by vyšlehnout plamen z dodání
velkého množství kyslíku do pece. Pec lze zcela uzavřít po vymetení všech žhavých uhlíků, aby
nehrozilo nebezpečí.
6) DODRŽUJTE BEZPEČNOU VZDÁLENOST. Hlídejte děti, zvířata, nábytek, oděvy a jiné hořlavé věci.
Doporučuje se nedávat nic do přímého kontaktu s pecí.
7) DŘEVO VŽDY NECHTE DOHOŘET! NIKDY NEHASTE VODOU! Mohlo by dojít k poškození
žáruvzdorného materiálu a k popálení parou.
8) VŽDY PRACUJTE OBEZŘETNĚ! Tak abyste dbali na bezpečnost sebe a přítomných. Dávejte pozor na
vstupní HORKÁ dvířka do pece a na horký komínek. Mohlo by dojít k popálení.
9) Přímý kontakt pokrmů se dnem pece se doporučuje pouze pizza a chléb (případně placky z různých
těst apod.)
10) V případě umístění pece venku, zabezpečte pec tak aby nedošlo k jejímu poškození působení
povětrnostních a živelných vlivů (déšť, vítr apod.) V zimě se doporučuje pec zakrývat nepromokavou
fólií. Pec můžete využívat po celý rok.
DODRŽUJTE PROSÍM TYTO POKYNY! Pokud se budete řídit bezpečnostními pokyny a informacemi,
tak Vám pec může vydržet a sloužit dlouhá léta. V případě nedodržení výše uvedených pokynů,
nenese za jakékoliv škody výrobce odpovědnost.

PEČLIVĚ USCHOVEJTE A DBEJTE NA TYTO POKYNY!

