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- Instrukcja montażu i obsługi z danymi technicznymi
- Montavimo instrukcija
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Jøtul Terrazza

Instrukcje załączone do produktu należy przechowywać przez cały okres użytkowania produktu. Prašome šią instrukciją pasilikti,
nes jos jums gali prireikti ateityje.

Polski

Bezpieczeństwo

Rys. 3

Montaż kominka musi przebiegać zgodnie z krajowymi
przepisami. W trakcie montażu produktu należy przestrzegać
wszelkich przepisów lokalnych, w tym dotyczących norm
krajowych i europejskich. Kominek należy w szczególności
umieścić w bezpiecznej odległości od materiałów palnych,
uwzględniając takie aspekty, jak iskry, rozżarzone paliwo i
promieniowanie.
W trakcie ustalania lokalizacji kominka należy porozmawiać z
sąsiadami, uwzględniając takie kwestie, jak dym i zapach.
UWAGA! Kominka nie wolno umieszczać na powierzchni
materiałów palnych!

Dane techniczne
Wysokość:
Szerokość:
Głębokość:
Waga:

118 cm
50 cm
50 cm
30 kg

Konserwacja

Kominek wytwarzany jest z blachy ze stali Corten o grubości
2 mm, która po krótkim czasie pokrywa się szorstką „rdzą”. Ten
rodzaj stali nie wymaga malowania, zaś na zewnątrz budynków
na wiele lat pokrywa się powłoką przypominającą rdzę.
Uwaga! Powierzchni kominka nie należy poddawać jakiejkolwiek
obróbce.

Rys. 4

Montaż
Rys. 1

Rys. 2

Rys. 5

Umieścić stalowe blachy obok siebie (Rys. 1 i 2)
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Zamontować śruby i nakrętki w wycięciach zgodnie z rysunkami
(Rys. 3, 4, 5 i 6).

Polski
Rys. 6

Rys. 9

Zamontować śruby pod płytą spodnią
Rys. 10

Rys. 7

Nałożyć płytę górną tak, by kątowniki były skierowane w dół.
Rys. 11

Postawić kominek stopkami do góry w celu ułatwienia sobie
montażu płyty spodniej.
Rys. 8

Opuścić płytę spodnią przez otwór.

Kominek jest gotowy do użytku.
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LIETUVOS

Saugumo nurodymai

pav. 3

Židinys turi būti montuojamas laikantis šalies vietinių įstatymų
ir reglamentų bei atsižvelgiant į visus reglamentuojančius
dokumentus, įskaitant tuos, kurie nurodo nacionalinius ir
Europietiškus standartus. Taip pat židinys privalo būti įrengiamas
saugiu atstumu nuo lengvai užsidegančių medžiagų, pvz.,
žiežirbų/ karštų anglių ar karštį skleidžiančių medžiagų.
Nepamirškite pasitarti su kaimynais dėl židinio įrengimo vietos,
nes jis skleidžia dūmus ir specifinį kvapą.
Dėmesio! Židinio negalima montuoti ant paviršiaus, pagaminto
iš greitai užsiliepsnojančių medžiagų!

Techniniai duomenys
Aukštis:
Plotis:
Gylis:
Svoris:

118 cm
50 cm
50 cm
30 kg

Priežiūra

Židinys pagamintas iš 2 mm storio COR-TEN plieno, kuris po neilgo
laiko tarpo pasidengia „šiurkščiu“ paviršiniu rūdis primenančiu
sluoksniu. Šios plieno rūšies nereikia dažyti. Po kelerių metų
oro sąlygomis COR-TEN plienas suformuoja patvarų apsauginį
sluoksnį, kuris savo išvaizda primena rūdis.
Dėmesio! Židinio paviršius nėra apdorotas

Židinio montavimas
pav. 1

pav. 4

pav. 2

pav. 5

Pastatykite plienines plokštes (židinio sieneles) vieną prieš kitą
(1 ir 2 pav.)
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Prisukite varžtus ir veržles prie bėgelių kaip parodyta
(3, 4, 5 ir 6 pav.).

LIETUVOS
pav. 6

pav. 9

Prisukite varžtus po apatine plokšte.
pav. 10

pav. 7

Uždėkite viršutinę plokštę kampais žemyn.
pav. 11

Apverskite židinį jo viršūne žemyn. Taip bus lengviau sumontuoti
apatinę jo plokštę (dugną).
pav. 8

Numeskite apatinę plokštę žemyn per angą.

Židinys paruoštas naudojimui.
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Cat. no. 10026589 (223511)-P01

Jøtul AS, Feb. 2010

Jøtul prowadzi politykę stałego poprawiania i ulepszania swoich wyrobów. Mogą zatem, w każdej chwili, bez
uprzedzenia, ulec zmianie specyfikacje, wzornictwo, materiał, czy wymiary.

Jakość
Jøtul AS funkcjonuje w oparciu o system kontroli NS-EN ISO 9001 obejmujący rozwój, produkcję i
dystrybucję pieców i wkładów kominkowych. Ta polityka daje naszym klientom poczucie bezpieczeństwa
i zapewnia najwyższą jakość produktu, co jest wynikiem wieloletnich doświadczeń istniejącej od 1853
roku firmy Jøtul.

JOTUL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Twarda 12 A
80-871 Gdańsk
Polska
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