
Bezpečnostní pravidla pro užívání ohnišť Phoenix 
 
Nevěnování dostatečné pozornosti 
upozorněním na nebezpečí, 
výstrahám a varováním v tomto 
návodu může mít za následek vážné 
poranění nebo škody na majetku. 
 
Pozor, ohniště „Phoenix I“ se díky 
své výšce nadměrně zahřívá i 
směrem dolů a musí být ustaveno na 
nehořlavém podkladu. 
 
1. Nepoužívejte uvnitř budov. 
Ohniště je určeno pouze k 
venkovnímu používání. 
 
2. K zapálení dřeva nebo dřevěných 
briket nikdy nepoužívejte tekuté 
podpalovače. 
 
3. Nepoužívejte, neskladujte ani 
nemanipulujte s hořlavými a 
těkavými tekutinami ve vzdálenosti   
menší, než 2 metry od ohniště. 
 
4. Nenechávejte děti ani zvířata v 
blízkosti ohniště bez dozoru. 
 
5. Nepoužívejte ohniště při silném 
větru. 
 
6. Ohniště se při používání velmi 
zahřívá, nesahejte na něj, hrozí 
popálení. 
 
7. Kamenný obklad 
- Je přírodní materiál, před 
zapálením ohně v ohništi musí být 
dokonale suchý, 
- Nesmí se polévat vodou - hrozí jeho 
prasknutí, 
- Vyvarujte se pokapání kamenného 
obkladu mastnotou - skvrny 
nepůjdou odstranit a hrozí jeho 
prasknutí. 

 
8. Ohniště nenechávejte venku na 
dešti. Nástřik chrání pouze před 
teplotou, nikoliv před korozí (neplatí 
pro nerezové varianty). 
 
9. Ohniště vždy ustavte ve 
vodorovné poloze na pevný podklad. 
 
10. Při provozu ohniště nestavějte na 
jeho okraj žádné předměty. 
 
11. Nikdy nenechávejte zapálené 
ohniště bez dozoru. 
 
12. Ohniště uklízejte až po 
dokonalém vyhasnutí a vychladnutí. 
 
13. Nikdy s ohništěm nemanipulujte, 
pokud v něm hoří nebo není 
vychladlé. 
 
14. Popel z ohniště nevysypávejte do 
hořlavých odpadních nádob, může 
dojít k požáru. 
 
15. Motor grilu 
- Je elektrické zařízení, 
- Maximální zatížení rožně je 2kg, 
- Dbejte na bezpečnost při 
manipulaci s ním, 
- Motor není chráněn před deštěm a 
stříkající vodou, 
- Kabely s elektřinou nepokládejte do 
blízkosti ohně. 
 
16. Otočný rošt je stavěn na 
maximální zatížení 1,5kg. 
 
17. Ohniště mimo užívání skladujte 
na suchém místě, chráněném před 
deštěm a vlhkem (neplatí pro 
nerezové varianty). 

                       
Přejeme vám příjemné chvíle strávené s ohništěm Phoenix. 
www.ohniste-phoenix.cz 
www.phoenixfeuerstelle.at 
 


