
TUOTTEEN PASSI ESIMERKKI

Tuotteen nimi ja sarjanumero



I. Johdanto.
Tämän passin tarkoituksena on perehdyttää käyttäjä tulipallon toimintaperiaatteeseen,
suunnitteluun, teknisiin ominaisuuksiin ja toimintaolosuhteisiin.

Tuote on sertifioitu ja täyttää GOST R ISO 9001-2015 (ISO 9001: 2015) vaatimukset.

Tulipallon järjestysnumero (tuotantotietueen mukaan) - numero G - 224.

II. Tarkoitus ja käyttölaajuus.
Tulipallon tarkoitus on toimia tulisijana. Polttoaineena käytetään polttopuuta.

III. Tekniset tiedot.

Taulukko №1

№ Ominaisuudet, mitat Suuruus

1 Tulipallon halkaisija 1000 mm.

2 Tulipallon metallin paksuus 6 mm.

3 Jäännösastia luukulla, halkaisija/paksuus 425 mm. /8 mm.

4 Irrotettava arina, paksuus / paino 16 mm. /10 kg.

6 Paino ilman irrotettavia osia 135 kg.

7 Kokonaiskorkeus 1200 mm.

8 Tulipallon halkaisija turvarenkaan kanssa 1250 – 1300 mm.

IV. Tuote ja toimintaperiaate.
Tulipallo on yksiosainen rakenne, ja se asennetaan ulkotiloihin mihin tahansa avotulelle
turvallisessa paikassa. Asennuspaikka on puhdistettava kaikista syttyvistä materiaaleista
kolmen metrin säteellä tulipallosta, ja varustettava sammuttimella, tai muilla
sammutusvälineillä. Tulipalloa voidaan käyttää ympäri vuoden.



V. Käyttöohje:
Ennen tulipallon käyttöönottoa, asenna tulipallon pohjalle irrotettava arina, ottamaan puun
poltosta aiheutuva lämpö ja suojaamaan tulipallon pohjana toimivaa ritilää. Polttopuut
asetetaan irrotettavan arinan päälle korkeintaan 1/3 tulipallon palamisosan tilavuudesta.
Polttopuut on sytytettävä pienellä määrällä sytytysnestettä tai jollain muulla vastaavalla
tulensytytykseen tarkoitetulla tuotteella turvallisuuden vuoksi. Kun tuhka palaa
irrotettavan arinan ja sisäänrakennetun ritilän läpi, se tulee jäännösastiaan. Jäännösastia ja
tulipallo on puhdistettava hiilestä ja tuhkasta, kun polttopuut ovat kokonaan palanneet ja
hiilet ovat jäähtyneet jäännösastiassa, sekä tulipallossa. Palamattomien polttopuiden
sammuttaminen vedellä ei ole suositeltavaa tulenkestävän pinnoitteen vaurioitumisen
välttämiseksi.

VI. Huolto-ohje:
Käyttökauden jälkeen tulipalloon voi muodostua palanutta lievää ruostetta ja tulla
palanutta maalia (sateiden, tulelle altistumisen, ulkokäytön vuoksi). Tällaiset paikat tulee
puhdistaa manuaalisella metalliharjalla, rasvanpoisto asetonilla tai liuottimella, ja
peitettävä lämmönkestävällä maalilla suihkepullosta noin 20 cm: n etäisyydeltä. Älä
säilytä tuotetta käärittynä polyeteeniin, tai muuhun ilmatiiviiseen suojaan.

VII. Tulipallon lisäosat.

Taulukko №2

№ Nimitys Määrä, kpl

1 Tulipallo puualustan ja koristeellisen
turvarenkaan kanssa.

1 kpl.

2 Irrotettava arina 1 kpl.

5 Huoltosarja 1 kpl.

6 Taottu hiilihanko 1 kpl.

7 Tuotepassi 1 kpl.



VII. Takuut ja valitukset.

1. Takuu kattaa rakenteellisen eheyden.

2. Toimittaja takaa ostajalle, että tuotteessa ei ole valmistusvirheitä, takaa tuotteen toimivuuden
120 kuukauden ajan toimituspäivästä, jos käyttö ja huolto on toimittajan ohjemukaista.

Ostajan kirjalliset valitukset on lähetettävä toimittajalle yhdessä asianmukaisten perustelujen
kanssa (mahdolliset valokuvat, videokuvaus, selvitykset). Yrityksen asiantuntijakomitea
arvioi saatujen materiaalien perusteella valituksen ja takuutapauksen oikeudellisuuden.

Takuutapauksena voi pitää:
- Hitsausten aukeaminen, ja halkeamat niissä.
- Rakenteen muodon muutos normaali käytössä.

3. Toimituksen jälkeen, takuu ei kata vikoja: Vaurioista, jotka ovat aiheutuneet tulipalloon
mekaanisesta vaikutuksesta (isku, putoaminen jne.); viat, jotka johtuvat mekaanisista
vaurioista kuljetuksen aikana, onnettomuudet, virheellinen käsittely, väärinkäyttö,
huolimattomuus, varkaus, huolimaton huolto tai väärä varastointi.

4. Takuu ei koske:
- Irrotettavia osia
- Maalipintoja

5. Toimittaja ei ole vastuussa tulipallon toiminnasta, jos sitä käytetään ja huolletaan väärin;

6. Asiakkaan tai kolmansien osapuolten aiheuttamat kaikki muutokset rakenteeseen
(korjaukset, hitsaus, osien ja elementtien lisääminen ja / tai poistaminen jne. Jne.) Ilman
toimittajien (Teräsveljet Oy) suostumusta on ehdottomasti kielletty. Havaittuaan tällaisen
muutoksen tulipallon rakenteessa ja / tai osissa, "Teräsveljet Oy:llä" on oikeus peruuttaa
takuu ennenaikaisesti.

7. Takuuvelvoitteet täyttää toimittaja.

8. Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriöitä takuuaikana valmistajan viasta johtuen, tuotteen
korjausaika lisätään takuuaikaan.


