
 
 

  
MONTAŻ ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI PALENISKA DO GRILLOWNI  

 
Okap oraz łańcuchy do podwieszenia przewodu dymowego 
 
Części 
A1. Przewód dymowy z parasolem 
A2. Przewód dymowy start (początek)  
A3. Okap 
A4. Łańcuchy do podwieszenia, 3 szt.;  2 m 
  
Montaż 
 
● Przymocuj górną część przewodu dymowego A1 do odpowiedniego otworu w dachu grillowni            

(od górnej strony dachu) w taki sposób, żeby parasol znajdujący się na górnej części przewodu               
dymowego przykrywał krawędzie otworu.  

● Umieść część przewodu dymowego A2 na okapie A3 w przeznaczonym miejscu mocowania.            
Jeśli chcesz, połączenie między okapem A3 oraz przewodem dymowym A2 możesz uszczelnić            
odpornym na ciepło silikonem. 

● Przymocuj 3 łańcuchy do podwieszenia A4 do okapu A3 w przeznaczonych miejscach            
mocowania. 

● Połącz okap A3 z obiema częściami przewodu dymowego (A1 oraz A2) w taki sposób, żeby               
część przewodu dymowego A2 łączyła się z jego częścią A1; wyreguluj wysokość przewodu             
dymowego A2 poprzez przymocowanie łańcuchów do nośnej struktury dachu w          
przeznaczonych do tego miejscach. W razie konieczności połączenie pomiędzy częścią A2 oraz            
częścią A1 przewodu dymowego zabezpiecz odpornym na ciepło silikonem. 

 
B Palenisko z metalowym mocowaniem oraz rusztami  
 
    Części  
     B1. Palenisko, 1 szt. 
     B2. Podstawa paleniska (składa się z 2 części) 
     B3. Ruszt ze stali nierdzewnej - mocowanie, 1 zestaw 
     B4. Popielnik, 1 szt. 
     B5.  blachowkręty, 8 szt. 

B6. Metalowe mocowanie do zamocowania okrągłego rusztu ze stali nierdzewnej z możliwością             
regulacji, 1 szt.  
     B7. Rama wspornikowa okrągłego rusztu ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji, 1 zestaw 
     B8. Stalowy bolec służący do regulacji wysokości rusztu 1 szt. 
     B9. Hak do zawieszenia, 1 szt. 
     B10. Elementy drewnianego stolika, 6 szt. 
     B11. Podstawa drewnianego stolika, 12 szt. 
     B12. Drewnowkręty 4.5 x 16, 24 szt. 
 
     Montaż  
● Zamontuj podstawę B2 w taki sposób, żeby otwory na śruby znajdujące się na dłuższej ścianie               

elementów pokrywały się, a następnie połącz je ze sobą za pomocą blachowkrętów B5 (2 szt.). 
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● Umieść palenisko B1 na złożonej podstawie paleniska w taki sposób, żeby logo Stoveman             
znajdujące się na palenisku skierowane było w tę samą stronę, co otwarta część podstawy.              
Ponadto, otwory na wkręty w palenisku oraz jego podstawie muszą się pokrywać. Następnie             
użyj blachowkrętów (6 szt.), aby połączyć palenisko z podstawą. 

● Zamontuj wszystkie elementy podstawy drewnianego stolika na złożonym palenisku używając          
odpowiednich łączników. 

● Umieść elementy drewnianego stolika na elementach podstawy (jedna część stolika na dwóch            
elementach podstawy) i odpowiednio je umocuj. Skośne krawędzie elementów drewnianego          
stolika powinny być oddalone od siebie o 6-8 mm, a odległość między wewnętrzną stroną i               
metalową krawędzią paleniska powinna wynosić co najmniej 20 mm.  

● Po przymocowaniu elementów drewnianego stolika przykręć każdy z nich do podstawy za            
pomocą 2 drewnowkrętów. 

● Umieść popielnik w komorze pod paleniskiem. 
● Załóż ramę wspornikową B7 okrągłego rusztu ze stali nierdzewnej na metalowe mocowanie B6             

i przykręć na wymaganej wysokości za pomocą stalowego bolca służącego do regulacji            
wysokości B8 wykorzystując odpowiedni otwór rury wspornikowej. Następnie włóż metalowe          
mocowanie w 2 gniazda po wewnętrznej stronie paleniska. Rama wspornikowa B7 może być             
zamontowana na 3 różnych wysokościach. Jeśli trzeba, na rurze wspornikowej można założyć            
hak. 

● Jeśli chcesz, możesz założyć na palenisko ruszt ze stali nierdzewnej B3. W tym celu, umieść               
ramę rusztu na palenisku w taki sposób, żeby wnęka na tylnej krawędzi ramy spoczywała na               
metalowej krawędzi paleniska. 

● Umieść złożone palenisko pod okapem tak, żeby pokrywały się w ustawieniu pionowym.            
Przytwierdź palenisko do podłogi grillowni lub wiaty używając ø 6 mm otworów zaczepnych             
znajdujących się w pochylonych elementach podstawy paleniska. 

 
Zestaw 
● A1, A2; 
● A3; 
● A4, B4, B5; 
● B1; 
● B2; 
● B3; 
● B6; B8; B9; 
● B7; 
● B10; 
● B11; B12. 
  
Oddanie do  użytku 
Pierwszy ogień należy rozpalić bez umieszczania jedzenia na ruszcie, ponieważ         
odporna na  ciepło farba paleniska stwardnieje całkowicie dopiero po pierwszym        
rozpaleniu, a na początku podczas  pierwszego palenia może wydzielać nieprzyjemny zapach. 
Nie należy skrobać paleniska, dopóki farba nie stwardnieje.  
Pierwszy ogień powinien palić się przez co najmniej godzinę. 
 
Użytkowanie 

1. Palenisko przeznaczone jest do rozpalania ognisk oraz/lub gotowania jedzenia na otwartym           
ogniu lub na gorących węglach w grillowni lub wiacie.  

2. Jako paliwa należy używać wyłącznie drewnianych kłód lub węgla do grilla. Palenie innych             
materiałów w palenisku może je uszkodzić i spowodować poważne zagrożenie. 
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Wymogi bezpieczeństwa 
Palenisko musi być umieszczone na wypoziomowanej podłodze lub podstawie. Podczas montażu i            
użytkowania należy przestrzegać wszystkich obowiązujących w miejscu montażu wymagań         
dotyczących pomieszczeń, a także obowiązujących wymagań przeciwpożarowych. 

1. Nie pozostawiaj paleniska bez nadzoru podczas lub po użytkowaniu chyba, że spalany            
materiał (drewno, węgiel) całkowicie się wypalił lub dogasające resztki zostały polane wodą.  

2. Jako paliwa należy używać wyłącznie drewnianych kłód lub węgla do grilla. 
Wszystkie pytania dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego należy kierować do władz         
lokalnych odpowiedzialnych za miejsce montażu. 
 
Reklamacje można składać w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu. 
Gwarancja nie dotyczy: 
● Odprysków farby oraz korozji powstałej w trakcie użytkowania grilla; 
● Całego produktu, jeśli użyto zabronionego w niniejszej instrukcji paliwa lub jeśli obowiązujące            

w miejscu montażu wymagania dotyczące pomieszczeń czy wymagania przeciwpożarowe         
zostały naruszone.  

 
 
 
 
Producent: 
 
AS Eesti Vanglatööstus 
Harku tee 59 
Dystrybutor 
Dobrasauna.pl 
Trybowskiego 7/50 
Bydgoszcz 
www.dobrasauna.pl 
www.dobrawedzarnia.pl 
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Na powyższym zdjęciu przedstawiono elementy drewnianego stolika o zaokrąglonych         
krawędziach. Dostępne są również elementy o prostych krawędziach, 
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Części A 
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Części B 
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Kolejność montażu 
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UWAGA! W przypadku zdjęcia elementów podstawy drewnianego stolika z paleniska należy           
oznaczyć ich położenie względem paleniska; ułatwi to ponowny montaż. 
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