
KITMAN FIRE PIT piedāvā drošu veidu kā baudīt dzīvu uguni Jūsu 

izvēlētajā vietā. Ugunskura vietu ieteicams novietot uz akmens plātnes vai kādas citas virsmas, 

kas nebaidās karstuma. Kurinot uguni, jāievēro ugunsdrošības pasākumi.  
 
KITMAN FIRE PIT ir izgatavots no augstas kvalitātes 2 mm melnā tērauda materiāla. Produkts 
nav ķīmiski apstrādāts, tāpēc ārējās vides ietekmē var mainīties. Mitruma un skābekļa ietekmē 
var veidoties virsējā korozija. Lai izvairītos no korozijas, ugunskura vietu nav ieteicams pakļaut 
ārējās vides un lietus ietekmei. Tā kā tērauds ir pietiekami biezs, virsējā korozija būtiski 
neietekmēs ugunskura vietas kalpošanas laiku.  
 
Materiāls: melnais tērauds, 2 mm  

Diametrs: 610mm / 740mm  

Augstums: 400mm / 475mm  

Svars: 11.20 kg / 15,5 kg  

KITMAN FIRE PIT ražots Igaunijā.  
 
 
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  
 

•  Izmantojiet ugunskura vietas tikai ārpus telpām.  
•  Ugunskura vietai jāatrodas uz līdzenas un neuzliesmojošas vietas.  
•  Nelietot vietās, kur atklāta liesma ir aizliegta.  
•  3 m attālumā no ugunskura vietas nedrīkst atrasties viegli uzliesmojoši priekšmeti.  
•  Nepiepildiet kurtuvi ar malku vairāk par ¾ no kurtuves tilpuma, lai liesmas nepaceltos pārāk 
augstas. 
•  Ugunskuru nedrīkst izmantot stiprā vējā.  
•  Aizdedzināšanai neizmantojiet spirtu vai benzīnu. Izmantojiet tikai aizdedzes 
materiālus, kas atbilst Eiropas standarta EN 1860-3 prasībām.  
•  Iekurot uguni, neizmantojiet drēbes ar vaļīgām piedurknēm..  
•  Ugunskura vieta kļūst ļoti karsta, un lietošanas laikā to nedrīkst pārvietot. Pirms pārvietošanas 
uzgaidiet, līdz ugunskura vieta ir pilnībā atdzisusi.  
•  Sargājiet bērnus un mājdzīvniekus no karstās ugunskura vietas.  
•  Lietojot ugunskura vietu, tuvumā vienmēr jābūt ugunsdzēšamajam aparātam vai 
citam ugunsdzēsības aprīkojumam.  
•  Nekad neatstājiet aizdedzinātu uguni bez uzraudzības.  
•  Lietojot ugunskura vietu, ievērojiet ugunsdrošības prasības.  
•  Pārtraucot ugunskura vietas lietošanu, pārliecinieties, ka ogles ir pilnībā nodzisušas.  
NB! Nedzēst ogles ar ūdeni.  
 

APKOPES INSTRUKCIJA  
 

Pēc lietošanas, ugunskura vieta ir jāiztīra un jāapstrādā ar eļļu. Lai nodrošinātu ilgstošu 
aizsardzību, iesakām ugunskura vietu regulāri eļļot. Piemērota gan rapšu, gan linsēklu eļļa.  

 
Ražotājs:  Kitman AS 
Kesk-Sõjamäe 3, 
Tallinna, Igaunija  
 
Izplatītājs: Shop Service Group SIA  
Buļļu 45a, Rīga, Latvija 
T: +371 29106110, E: kitman@kitman.lv 
W: www.kitman.lv 

 


