Varnostna navodila
Za steklena ognjišča in izdelke za gorenje, ki za delovanje potrebujejo bio-etanol ali gorljivi
gel.
Stekleno ognjišče iz skupine Jona Fine je treba uporabljati v skladu z določili uporabe, kot
tudi dekorativni DECO FIRE za znotraj in zunaj. Z OGNJIŠČI, KI NISO DOBAVLJENA S
STEKLENIM CILINDROM (VALJEM), JE POTREBNO RAVNATI KOT Z OSTALIMI GORLJIVIMI
IZDELKI (kot je pirotehnika, bakla ali kamin) in so primerni le za zunaj. IZDELKI ZA ZUNANJO
UPORABO SE SMEJO UPORABLJATI LE Z KRISTALNIM ''JONA -GEL-om'' (in ne z čistim bioetanolom ''FIANOL'') iz varnostnih razlogov. DEKORATIVNI OGENJ NI NAMENJEN GRETJU
PROSTOROV.
NE PREVZEMAMO NOBENE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO, KI IZHAJA IZ NEUPOŠTEVANJA
NAVODIL. UPORABLJAJTE JONA FIRE BIO POWER SAMO ZA TA IZDELEK. NAPROŠAMO VAS,
DA PRED UPORABO NOVEGA STEKLENEGA OGNJIŠČA NATANČNO PREBERETE VARNOSTNA
NAVODILA. ZAGOTOVITE DOSTOP DO NJIH TUDI OSTALIM UPORABNIKOM IN JIH SHRANITE
ZA KASNEJE!
VARNOSTNA NAVODILA ZA IZDELKE JONA FIRE:
SLEDITE VARNOSTNIM NAVODILOM ZA VAŠO VARNOST IN PREPREČITEV TELESNIH ŠKOD IN
PREMOŽENJSKE ŠKODE.
Pri uporabi dekorativnega ognja upoštevajte, da ravnanje z odprtim plamenom vedno
zahteva posebno skrbno in odgovorno ravnanje!
Dekorativni izdelek JONA Fire gori in njegovi sestavni deli, se med procesom gorenja močno
segrejejo! Ne postavljajte vnetljivih predmetov na dekorativni ogenj. Gorečega in vročega
izdelka ne puščajte brez nadzora. Otrok in živali nikoli ne puščajte brez nadzora. Dekorativni
namizni ogenj ni igrača. Izdelek lahko uporabljajo le odrasle osebe, ki so prebrale in
razumele navodila za uprabo in varnostna navodila.
Ne dotikajte se kovinskih ali steklenih delov med procesom gorenja, tlenja, ugašanja in
hlajenja, saj obstaja nevarnost opeklin! Nikoli obraza in telesa ne izpostavljajte čez
dekorativni ogenj. Nikoli ne dolivajte goriva med procesom gorenja! Posoda za gorivo mora
biti popolnoma ohlajena pred ponovnim polnjenjem. Ne prevažajte ali premikajte izdelka
med procesom gorenja ali ko je že napolnjen z gorivom. Ne polnite ga med procesom
gorenja ali v fazi hlajenja. Izogibajte se vibracija. Pri sobni temperaturi nižji od 5 ° C, stekleni
cilinder pred uporabo segrejte, saj lahko v nasprotnem primeru pride do razpok v steklu
zaradi nihanja temperature (zaradi temperaturnega šoka).
NAVODILA ZA POSTAVITEV IZDELKA:
Naši gorljivi izdelki so zaščiteni s steklenim cilindrom in so primerni za uporabo zunaj in v
zaprith prostorih. Vsi izdelki, ki niso zaščiteni s steklenim cilindrom (pirotehnika, bakle in
kamini) so primerni le za uporabo na prostem in se lahko uporabljajo le z gostim BRENNGEL-om. Poskrbite za varen in trden prostor. Spodnje plošče gorilnikov morajo biti čvrsto
pritrjene na podlago. Ognjene krogle in bakle, ki niso narejene iz aluminija (ponikljana žica
ali prašno prevlečene z železom) lahko zarjavijo in se lahko uporabljajo le na vrtu (npr korita
trava / sejanje). Za vse izdelke, ki so namenjeni zunaji uporabi, uporabljajte samo Bio Crystal
Gel ali za notranje izdelke Bio-etanol "FIANOL" iz skupine Jona Fire. Pred postavitvijo,
zagotovite ustrezno oddaljenost od vnetljivih in temperaturno občutljivih predmetov kot so
na primer zavese in pohištvo. Ne pravažajte ali nagibajte dekorativnega ognja med
procesom gorenja ali ko je že napolnjen z gorivom. Izogibajte se vibracijam. Postavite
dekorativni ogenj na vodoravno, trdno in toplotno odporno površino. Prepričajte se, da je

med procesom gorenja na voljo dovolj kisika, saj lahko obstaja nevarnost zadušitve! Ne
uporabljajte dekorativnega ognja v neprezračeniih prostorih. Izogibajte se prepihu med
procesom gorenja. Zavedajte se, da gorljivi izdelki zaradi neprevidnega ravnanja, lahko
povzročijo požar!
UPORABA GORIVA:
Za ta izdelek, uporabljajo samo JONA Fire Crystal Jona-GEL
Visokokakovostni gorljivi gel in bio-etanol, kot tudi dodatne informacije o naših izdelkih
boste prejeli na:
www.JONA-FIRE.de
Prosimo, bodite pozorni na varnostna navodila, ki se nanašajo na gorivo! Nobenega
drugega materiala ne sežigajte. Vedno naj gorivo v celoti pogori ali rezervar za gorivo
izpraznite, da preprečite nastanek vnetljivih plinov!
Poskrbite, da gorivo ne teče ob skodelici gorilnika. Takoj odstranite odvečno gorivo s krpo in
obrišite z vodo! Vedno napolnite rezervoar za gorivo izven dekorativnega ognja in ga šele
nato uporabite. Naprošamo vas, da rezervar za gorivo napolnite do 3 dm pod zgornjim
robom. Ne natočite preveč goriva! Napolnite rezervar pred prižiganjem. Ko želite uporabiti
gorivo, mora imeti le-to sobno temperaturo. Odvisno od temperature, lahko traja nekaj
časa, dokler plameni ne dosežejo svoje največje višine.
Za vžig, uporabite primeren vžigalnik ali dimniško netilo. Če se bioetanol polije ali razlije
izven posode z notranjim izgorevanjem, nikoli ne prižigajte ognja! Počakajte, da gorivo
popolnoma izpari, se posuši in ni več njegovih ostankov. Pozor: nevarnost deflagracije s
tvorbo plinov! Vedno preverite, da je rezervoar za zgorevanje pravilno nameščen pred
vžigom. Uporabljajte le gorivo Jona Fire. Prosimo, bodite zelo previdni z vsemi poskusi
prižiganja in napolnite komoro za zgorevanje do 3/4 pred vsakim vžigom. Nikoli ne mešajte
goriva z drugimi materiali. Pred ponovnim polnjenjem, poskrbite da se preostanek goriva in
posoda popolnoma ohladi!
SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA bio-etanola ali BRENNGEL-a:
Bio-etanol oz BRENNGEL je lahko vnetljiv! Hranite ga v hladnem in suhem prostoru,
izogibajte se neposredni sončni svetlobi. Ne zaužijte! V primeru zaužitja se takoj posvetujte z
zdravnikom in mu pokažite nalepko na steklenici. Hranite izven dosega otrok. Uporabite
priloženo gasilo za zaprtje rezervarja z gorivom, dokler plamen ne ugasne. Nikoli ne gasite
ognja z vodo! Bio-gel je proizveden in certificiran v Nemčiji. V kolikor želite dodatne
informacije, nam prosim pišite.
VZDRŽEVANJE in NEGA:
Pred vsako uporabo preverite morebitne poškodbe in napake steklenega ognjišča in
njegovih dele, še posebej gorljive posode. Namizni ogenj lahko uporabljate le, če je v celoti v
brezhibnem stanju. Izdelek naj se pred čiščenjem vedno popolnoma ohladi! Pred čiščenjem
se prepričajte, da v rezervarju ni goriva! Nečistoče odstranite z mehko, vlažno krpo in blagim
detergentom. Nato obrišite s suho krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistil!

