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FireGlobe vuurschaal Ø 64 cm
Deze handleiding bevat een reeks belangrijke aanwijzingen en waarschuwingsinstructies. Bij verkeerde of slordige omgang met open vuur en bij verkeerde
bediening kan er ernstig letsel of grote materiële schade ontstaan. Daarom dient u
deze handleiding rustig door te lezen, voordat u het apparaat in gebruik neemt.
De vuurschaal FireGlobe accentueert door haar sculpturale vorm de vlammen op
hun mooist en is in de tuin of op het terras het ideale trefpunt voor vrienden en
familie. De vuurschaal straalt een gezellige atmosfeer en een behaaglijke warmte
uit, waardoor ook met volle teugen van koele zomeravonden kan worden genoten.
Met FireGlobe kan de kostbare tijd in de buitenlucht dus worden verlengd. Als de
vuurschaal niet in gebruik is, kan zij met behulp van een aan de bovenkant aangebrachte greep gemakkelijk naar een gewenste plek worden verplaatst.
De vuurschaal is gemaakt van zwart, mat geëmailleerd staal; de poten zijn van
aluminium. Afmetingen: Ø 64 cm en h 75 cm.

Montagehandleiding
De FireGlobe vuurschaal bestaat uit de volgende losse onderdelen:
1. Schaal
2. Poten
3. Schroeven
4. Onderlegringen
5. Warmtebeveiliging
6. Rooster
Opmerking: Er bevindt zich bij de schaal (1) bij een van de gaten voor de schroeven (3) een klein gebrek. Dit kan in de productie niet worden vermeden, maar
wordt wel door de onderlegring (4) afgedekt als de poten (2) worden gemonteerd,
en is tegen roest beschermd.

Aansteken
Gebruik voor het aansteken van het vuur in de vuurschaal altijd droog, onbehandeld hout en maak de vuurschaal niet te vol. Houtsoorten zoals berk, beuk, olm
en eik zijn goed geschikt voor het aansteken. Net zoals bij een gewoon kampvuur
moet u het aanmaakhout midden op de vuurschaal kriskras op elkaar stapelen.
Gebruik om het vuur aan te steken zo nodig krantenpapier of grillaanmaakblokjes,
die in het midden van de stapel worden geplaatst.

Reiniging en verzorging
Voer de as van het verbrande hout af bij het restafval. Om te voorkomen dat er
nog nasmeulend vuur in de as zit dat omliggend afval of de vuilniszak in brand
kan laten vliegen, moet de as van tevoren een tot twee dagen afkoelen. Controleer
dus altijd precies of de vuurschaal en de as koud zijn, voordat de as wordt verwijderd en de vuurschaal wordt gereinigd. Maak de vuurschaal schoon met warm
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water en een mild reinigingsmiddel, en gebruik daar een zachte borstel voor. Spoel
de vuurschaal grondig met schoon water en droog haar vervolgens af. Reinig de
vuurschaal regelmatig om het matzwarte uiterlijk te behouden en roestvorming te
voorkomen. Als scherpe voorwerpen of schuurmiddelen worden gebruikt, kan het
oppervlak van de vuurschaal schade oplopen.

Waarschuwingsinstructies
• D
 e vuurschaal uitsluitend buiten gebruiken. Gebruik in gesloten ruimten moet
dringend worden ontraden vanwege het brandgevaar en het gevaar voor leven
en goed.
• De vuurschaal uitsluitend buiten en met goede ventilatie gebruiken.
• Bij gebruik binnen bestaat het gevaar van koolmonoxidevergiftiging.
• De vuurschaal mag niet op boten of op andere wankele ondergronden worden
gebruikt, maar moet uitsluitend op een vaste, veilige ondergrond worden toegepast.
• Niet gebruiken op houten vloeren of andere brandbare ondergronden.
• Niet in de buurt van brandbaar materiaal gebruiken.
• De vuurschaal nooit in de buurt van brandbaar materiaal zetten.
• Gebruik de vuurschaal niet bij harde wind. De wind wakkert het vuur aan, wat
gemakkelijk tot oververhitting en vonkenregen kan leiden.
• Nooit vloeibare aanmaakmiddelen op een hete vuurschaal gieten! Het gebruik van
vloeibare aanmaakmiddelen moet zo mogelijk over het algemeen worden vermeden. Om aan te steken of opnieuw aan te steken noch benzine noch spiritus gebruiken, en uitsluitend aanstekers gebruiken die voldoen aan norm EN1860-3.
• In de buurt van de vuurschaal geen dunne kunststofkleding of kunststofaccessoires dragen die los omlaaghangen.
• De vuurschaal heeft enkele scherpe randen; daarom indien nodig
grillhandschoenen dragen.
• Laat de vuurschaal nooit zonder toezicht.
• Houd een oogje op de vuurschaal als kinderen of dieren zich in de buurt bevinden.
• Mag niet door kinderen gebruikt worden.
• De vuurschaal wordt tijdens gebruik uiterst heet. De vuurschaal niet in hete staat
verplaatsen, maar van tevoren laten afkoelen. De afgekoelde vuurschaal kan met
behulp van de verzonken greep worden verplaatst.
• De vuurschaal pas leegmaken als de gloed volledig is gedoofd en de vuurschaal
is afgekoeld.
• Nooit water in de vuurschaal gieten, omdat het staal door de koudeschok
blijvende schade kan oplopen.
• Om het brandhout in de vuurschaal te doen of te bewegen altijd een
hittebestendige haardset met lange grepen gebruiken.
• Om aan te steken uitsluitend onbehandeld hout gebruiken en de vuurschaal
nooit te vol maken.
• De as na gebruik altijd uit de vuurschaal verwijderen.
• FireGlobe is in de door de fabrikant geleverde staat toegelaten voor doelmatig
gebruik. Elke wijziging van de vuurschaal kan levensgevaarlijk zijn.
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TOEVOEGING
Opmerking: Er bevindt zich bij de schaal (1) bij een van de gaten voor de schroeven (3) een klein gebrek. Dit kan in de productie niet worden vermeden, maar
wordt wel door de onderlegring (4) afgedekt als de poten (2) worden gemonteerd,
en is tegen roest beschermd.
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