
                          
 

                                                              

  
GARNEK DO PRAŻONEK 7.0l 

INSTRUKCJA MONTAŻU I BEZPIECZEOSTWA 

 
 

Garnek do prażonek służy do przyrządzania duszonych potraw na ognisku. 
Dzięki systemowi docisku pokrywy, potrawy są szybciej przyrządzane i wymagają mniejszej  
ilości tłuszczu.  
 
Przed przystąpieniem do złożenia garnka prosimy zapoznad  się z niniejszą instrukcją w celu  
przeprowadzenia prawidłowego montażu oraz zapewnienia bezpiecznego użytkowania.  
 
INSTRUKCJA BEZPIECZEOSTWA 

1. Przyrządzanie potraw w garnku nigdy nie może mied miejsca w żadnego rodzaju pomieszczeniach. 
2. Na miejsce ogniska wybrad płaski i poziomy teren, w osłoniętym od wiatru miejscu. Nie używad przy silnym 

wietrze lub opadach. Zawsze należy rozpalid ognisko w bezpiecznej odległości (i nie mniejszej niż 2m)                    
od przedmiotów łatwopalnych.  

3. Jako paliwa używad wyłącznie: suchego drewna, węgla drzewnego lub brykietu z węgla drzewnego. Nie używad 
jako paliwa: malowanego lub konserwowanego chemicznie drewna, sklejki, płyt wiórowych, węgla, koksu, 
kartonu, śmieci itp. 

4. Nie używad spirytusu ani benzyny do rozpalania! 
5. Przed pierwszym użyciem garnek powinien byd dokładnie umyty z użyciem ciepłej wody i niewielkiej ilości 

płynu do mycia naczyo kuchennych, następnie napełniony w połowie czystą wodą i umiejscowiony w ognisku, 
które powinno zostad rozpalone i utrzymane w formie rozżarzonej przez co najmniej 30minut lecz nie dłużej 
niż do odparowania większości wody (sygnalizowanej uchodzeniem pary). Po tym okresie odczekad aż ognisko 
zgaśnie a garnek ostudzi się, wylad wodę i przepłukad wnętrze garnka oraz pokrywę czystą wodą. Na koniec wylad 
resztkę nieodparowanej wody, osuszyd wnętrze i natłuścid wnętrze olejem jadalnym. 

6. UWAGA! Garnek może byd bardzo gorący, nie przesuwad podczas pracy! Nigdy nie przemieszczad, gdy ogieo    
jest już rozpalony - grozi poparzeniem lub pożarem! Zwrócid szczególną ostrożnośd na gorące części. Nie nachylad 
twarzy bezpośrednio nad garnkiem. Podczas użytkowania zawsze stosowad rękawice ochronne. Nigdy nie należy 
dotykad garnka kiedy jest gorący! 

7. Chronid przed dostępem dzieci i zwierząt domowych! Nigdy nie pozostawiad rozpalonego garnka bez dozoru! 
Garnek mogą obsługiwad wyłącznie osoby trzeźwe, pełnoletnie i o pełnej sprawności! 

8. Zawsze należy upewnid się, że garnek jest całkowicie zimny, przed usunięciem popiołu lub zakooczeniem pracy – 
usuwanie popiołu lub przenoszenie garnka bezpośrednio z palącego się ogniska grozi poparzeniem lub pożarem. 

 
INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA 
1. Schemat budowy urządzenia: 
Prosimy rozpakowad urządzenie z opakowania i zidentyfikowad  
poszczególne części zgodnie z rysunkiem. 
2. Montaż 
Podczas montażu zachowad ostrożnośd.  

a) Zamocuj nogi (4) poprzez śruby łączące (5) do trzech 
otworów gwintowanych w korpusu garnka (1). 

a) W ramię (3) wkręd wstępnie od góry śrubę (6). 
b) Na korpus garnka od góry  (1) nałóż pokrywę (2)  

i ramię (3) z wkręconą śrubą (6), przesuo aby założyd  
ramię na występy na korpusie. Następnie dokręd śrubę (6)  
aby uszczelnid połączenie.  
 

3. Użytkowanie. 
Przed przystąpieniem do użytkowania garnka należy bezwzględni zapoznad się z Instrukcją bezpieczeostwa.  
Przed każdym użytkowaniem upewnid się czy garnek nie wymaga oczyszczenia, jest stabilny i nie wykazuje śladów uszkodzeo 
mechanicznych.  
IV. Przechowywanie 
Po skooczonej pracy należy upewnid się, czy kociołek jest zimny. Do dogaszania nie używad wody! Następnie opróżnid  i 
oczyścid misę i pokrywę. Po użyciu umyd dokładnie wnętrze kociołka i pokrywę czystą wodą, wysuszyd czystym ręcznikiem i 
natłuścid powierzchniowo wnętrze niewielką ilością oleju jadalnego. Garnek przechowywad w czystym i nie zawilgoconym 
pomieszczeniu. Nie obciążad garnka, aby nie spowodowad uszkodzenia nóżek! 
4. Postępowanie reklamacyjne 
Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży powinny byd dokonane w miejscu zakupu 
urządzenia. Prosimy o zwrócenie uwagi, iż nie odpowiadamy za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem 
sprzecznym z powyższą instrukcją lub użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem produktu. W przypadku reklamowania 
w/w produktu nabywca zobowiązany jest dostarczyd produkt kompletny i w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny 
transport. Artykuły zabrudzone nie będą przyjmowane do naprawy. 

 


