
Firehut 87001-0001/0003
Ohjekirja ja kokoamisohje Suomeksi

Tulisijaa käytettäessä on syytä huomioida seuraavat asiat:
- Käytä tulisijaa aina ulkotiloissa ja vähintään 5m etäisyydellä rakennuksista
- Noudata voimassa olevia paloturvallisuus määräyksiä.
- Sijoita tulisija aina palamattomalle alustalle.
- Älä koskaan jätä lapsia yksin tulisijan läheisyyteen.
- Tulisijaa käytettäessä on muistettava käyttää kohtuullista tulta, väärin-
   käyttö voi aiheuttaa materiaalien taipumista tai vaurioitumista. (*3)
- Älä aseta tulisijaan liian paljon puita kerralla. Sopiva määrä on 4-5 puuklapia kerrallaan.
- Voit käyttää tulisijassa puuklapeja, brikettejä tai grillihiiliä.
- Arinalevy voi taipua hieman käytössä, tämä on normaalia ja se johtuu metallin lämpö- 
   laajenemisesta.
- Tuotteen runko on esikäsitelty toimitettaessa, ja sen pinnassa on ohut patina kerros,
   ensimmäisten (2-12) käyttöviikkojen aikana pinta lopullisesti patinoituu ja tänä aikana
   siitä voi irrota ja valua alas ruosteista vettä. Rakenteet tulee suunnitella siten, että valuva
   vesi ei pääse värjäämään alapuolella olevia rakenteita. (*2)
- Noin vuoden kuluessa pinnasta irtoaa metallinvalmistusprosessista johtuva valssaushilse,
   tällöin pinnasta voi irrota ohuita ruostekerroksia. Tämä on vaaratonta ja tapahtuu vain kerran.
- Pinta on aluksi oranssinkeltainen ja se muuttuu ajankuluessa tummanruskeaksi, sen sävyyn
   vaikuttaa mm. ilmasto-olosuhteet.
- Älä säilytä herkästi syttyviä nesteitä tulisijan pohjan läheisyydessä.
- Älä nojaa tulisijaan tai koske siihen, tulisijan runko, pohja, arina, ja tuhkalaatikko
  kuumenevat erittäin kuumaksi käytön aikana.
- FIREHUT-tuotteeseen on saatavilla lisävarusteita; kuten grillausritilä ja savustus
  varusteet. Tarkista ajantasainen tieto: www.stac.fi

Kiitos sinulle, että valitsit Firehutin.

FIREHUT on rekisteröity tavaramerkki.
Tuotteella on EU-mallisuoja  No: 003332030-0001 & 003809060-0001

Valmistaja:

2*) COR-TEN®-teräkset ovat säänkestäviä, sillä ne suojaavat itse pintansa hapettumiselta eikä sitä tarvitse maalata.
Kun se altistuu vuorotellen sekä kosteille että kuiville olosuhteille, sen pintaan kehittyy siihen seostetun kuparin, kromin,
nikkelin ja fosforin ansiosta tiivis oksidikerros eli patina.

1*) FIREHUT® - tuotteen ainutlaatuinen muotoilu on mallisuojattu rekisteröidyllä yhteisömallisuojalla (RCD)

3*) TAKUU
Kaikki alkuperäiset STAC-tuotteet myydään kahden (2) vuoden takuulla.
Tuote takuu kattaa vain alkuperäiset viat jotka ovat toimitetussa tuotteessa.
Nämä viat on vahvistettava STAC Products:in toimesta, jonka jälkeen asiakas saa maksuttoman korjauksen,
tai vaihtoehtoisesti uuden tuotteen ja korvauksen mahdollisista kuljetuskustannuksista.
Jos tuotetakuun piirissä palauttamanne tuote ei ole viallinen meillä on oikeus veloittaa teitä tarkastus kustannukset.
Jos vika on aiheutunut virheellisestä asennuksesta, kokoonpanosta, virheellisestä käsittelystä tai vastaavasta, teiltä
veloitetaan korjauskustannukset.

Tuote takuu ei koske vikoja, jotka syntyvät virheellisestä käytöstä ja näiden ohjeiden laiminlyönnistä, omista muutoksista
tuotteen ominaisuuksiin tai ulkonäköön, esim. lisälaitteiden asennuksesta tai muista muutoksista tuotteeseen.

Tilausvahvistuksesi tai kuitti toimii takuu todistuksena, joten säilytä se huolellisesti.

Kysyttävää tuotteesta? Ota yhteyttä: vp@stac.fi

Lue edes punaiset tekstit! :-)

STAC.FI

STAC Products Oy Ltd



______________________FIREHUT - kokoamisohje________________________

1. 
Ota esille kaksi rungon osaa
ja aseta ne yhteen kuvan osoittamalla tavalla:

Tarvitset seuraavat työkalut kun kokoat tulisijan:
- kaksi 13mm kiintoavainta
- vasaran tai puuklapin !

HUOM: Aseta osat kuvassa (B1)
näkyvällä tavalla yhteen ja aseta pultit
saumaan, kiristä pultit käsin.

HUOM. Nämä 3 pulttia
laitetaan vasta kohdassa 7.
(toiset alhaalta)

B1

!
2. 
Ota etulevy (kuva B2) ja kaada tulisijan runko lattialle vaaka-asentoon, 
aseta se yhteen toisten kanssa ja aseta pultit osien saumaan. (kuva B3)

B2

Laita pultit molemmille puolille saumoihin. (kuva B3 ja B4) Kiristä pultit käsin
ja kohdista osat toisiinsa siten, että ne ovat kohdakkain.

B3 B4

Kiristä lopuksi kaikki laittamasi pultit kahdella 13mm kiintoavaimella.

HUOM:
ASETA NUOLET VASTAKKAIN



3. 
Ota esille seuraavat osat ja 
aseta arina levy pöydälle
kuvan (R1) osoittamalla tavalla.

R1

4.
Ota esille seuraavat osat (kiskot) ja aseta ne kuvien R2 ja R3 osoittamalla
tavalla. Kiristä lopuksi pultit kahdella 13mm kiintoavaimella.

R2 R3

5.
Aseta kiskot arina levyn päälle kuvan (R4) osoittamalla tavalla ja
kiristä kupukantapultit 13mm kiintoavaimella. (kuva R5)

R4 R5

6.
Aseta arina levy kiskoineen paikalleen runkoon
kuvan osoittamalla tavalla. (R6)

R6

6 x

3x

3x



7.
Aseta pultit(3kpl) arinalevyn alapuolelle
rungon liitoksiin. Lisäksi (2kpl) pultit
tulevat rungon ulkopuolelle kuvan R8
osoittamalla tavalla.
Kiristä pultit kahdella kiintoavaimella.

R7 R8

8.
Käännä tulisijan runko takaisin pysty-asentoon ja
lyö vasaralla tai puuklapilla arinan levyä alaspäin
jotta se asettuu paikalleen.

Aseta kipinäsuoja sekä tuhkalaatikko paikalleen
ja nauti lämpimästä ja mukavasta tunnelmasta
FIREHUT pihagrillin parissa. 

MUISTA jälkikiristää kaikki pultit muutaman
lämmitys kerran jälkeen.

Aseta sadehattu (yläventtiili) paikalleen ja
lukitse se ruuvimeisselillä.

Jos sinulla on kasaamiseen liittyviä ongelmia ota yhteyttä: vp@stac.fi

Hiilikoukku/
työkalu


