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1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Figyelmesen csomagolja ki a terméket, és ügyeljen arra, hogy ne dobja ki a csomagolás

semelyik részét mindaddig, amíg meg nem találta a termék valamennyi alkotóelemét.

A terméket száraz helyen, gyermekektől távol tartsa.

Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések be nem tartás

áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

Csomagolás

A csomagolóanyag szállítás közben óvja a terméket. Ez a csomagolás nyersanyag, ezért 

újrahasznosítás céljával leadható.

Használati útmutató

Mielőtt megkezdené a munkavégzést a készülékkel, olvassa el figyelmesen a következő 

biztonsági és használati utasításokat. Ismerkedjen meg a gép kezelőszerveivel, és a helyes 

használat szabályaival. A használati útmutató őrizze meg egy esetleges későbbi újraolvasáshoz. 

A csomagolóanyagot, beleértve a belső csomagolóanyagot, a pénztárblokkot és a jótállási jegyet 

is, ajánlott legalább a jótállás érvényessége alatt megőrizni. Szállítás esetén csomagolja vissza 

a készüléket a gyártótól kapott eredeti dobozba, így biztosíthatja a termék esetleges szállítás 

közbeni maximális védelmét (pl. költözés vagy szervizbe küldés).

Megjegyzés: Amennyiben a készüléket más személyeknek kívánja átadni, mellékelje

a használati útmutatót is. A mellékelt használati útmutató betartása a sövénynyíró 

előírásszerű használatának előfeltétele. A használati útmutató egyben használati, kezelési 

és javítási utasításokat is tartalmaz.

A gyártó nem felel a jelen használati útmutató be nem tartása következtében 

felmerült sérülésekért vagy károkért.
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A gép bemutatása | Fontos biztonsági utasítások

2. A GÉP BEMUTATÁSA

A gép bemutatása (lásd az 1. képet)

fűtőkészülék
állvány
nyél
kábel
Limit (faszén)

1 - 
2 -  
3 -  
4 -  
5 -

3. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
FIGYELEM!  Ismerkedjen meg az alábbi biztonsági utasításokkal, amelyek segítenek
megelőzni a termék esetleges meghibásodásait, megsérüléseit, illetve a személyi 
sérüléseket.

Ellenőrizze le, hogy a gyári adattáblán feltüntetett feszültség érték megfelel a rendelkezésére
álló elektromos hálózat feszültség paramétereinek.
A készüléket nem használhatják korlátozott testi, lelki vagy érzékszervi képességű személyek,
kivéve azon eseteket, amikor a biztonságukra felelő személy ügyel, vagy ilyen felelős személy 
tájékoztatja őket a készülék helyes használatáról.
A csomagolóanyagot gyermekektől távol tartsa. Fulladásveszély!
Ne engedje, hogy a begyújtóhoz vagy magához a grillhez gyermekek férjenek hozzá! Égési
sérülések veszélye! Az elektromos begyújtó nem játék.
Soha ne hagyja a bekapcsolt elektromos begyújtót vagy grillt felügyelet nélkül.
A terméket minden esetben kizárólag kültérben használja.
Figyelem, a begyújtó fűtőszála üzem közben felforrósodik. A kikapcsolását követően még
percekig forró. A begyújtót kizárólag a markolatánál fogva tartsa!
Az elektromos begyújtót éghető anyagoktól és folyadékoktól távol tartsa.
Az elektromos begyújtó használatakor ne használjon semmilyen más (folyékony) gyújtóst.
A fabrikettek 10-15 perccel később füstölni kezdtek, ekkor kapcsolja ki a begyújtót.
A grillbegyújtót soha ne mossa el mosogatógépben.
Soha ne használja az elektromos begyújtót vízforralásra. Soha ne merítse a begyújtót vízbe
se más folyadékba! Óvja az elektromos begyújtót , tápkábelt és csatlakozódugót a vízbe 
eséstől és nedvességtől. Ne használja a begyújtót, ha esik az eső, havazik, vagy ha nedves.
Ha a begyújtó vízbe esett, azonnal húzza ki az elektromos hálózatból.
A begyújtó használatakor ellenőrizze le, hogy a tápkábel nem csípődött sehova be, nincs rajta
csomó, és nem ér hozzá semmilyen forró felülethez.
Biztosítsa, hogy senki se bukhasson fel a tápkábelben.
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Ajánlott a begyújtót < 30 mA hibaráramos áramvédelemmel rendelkező csatlakozó
bemenetbe csatlakoztatni. Svájc területén az áramvédelemmel felszerelt csatlakozó-bemenet 
használata kötelező. Kérje villanyszerelő segítségét.
Ha szeretné megtisztítani, vagy a dobozába visszahelyezni a begyújtót, először hagyja, hogy
kihűljön.
A brikettmaradékok/hamu grillből történő eltávolítása előtt hagyja, hogy kihűljenek.
A grillbegyújtót minden használat után tisztítsa meg.
A kábel hálózatból történő kihúzásakor soha ne magát a kábelt, hanem minden esetben
a csatlakozódugót fogja. A begyújtó kizárólag abban az esetben kikapcsolt állapotú, ha a 
csatlakozókábel ki van húzva a csatlakozó-bemenetből.
Ne használja a begyújtót, ha maga a készülék, vagy annak csatlakozókábele,
csatlakozódugója láthatóan sérülés jeleit viselik. A készüléket szakszervizzel javíttassa meg.
Ne próbálja saját maga szétszerelni és megjavítani a készüléket. A termék nem tartalmaz
semmilyen olyan tartozékot, amelyet saját maga képes lenne megjavítani. Kérdések esetén 
forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Minden esetben tartsa be az adott grill gyártója által feltüntetett biztonsági rendelkezéseket.

4. HASZNÁLAT

A használat célja

A termék faszén és brikettek begyújtására szolgál grillezéskor. A termék kizárólag otthoni
használatra készült. Kereskedelmi célú alkalmazása tilos. A terméket kizárólag faszén 
begyújtására használja; soha ne használja gáz- vagy elektromos grillek begyújtásra. A 
terméket kizárólag a jelen használati útmutatóban ismertetett utasításokkal összhangban 
használja.
A Helyes használat kifejezés a termék használati útmutatóval összhangban történő
használatát is magába foglalja.
A termék adott paraméterek keretén felüli használata (más közeg típus, túlzott erő
alkalmazása) vagy nem engedélyezett módosítása (felújítása, nem eredeti pótalkatrészek) 
súlyos kockázatok kialakulásához vezethet, és a termék használata a jóváhagyott 
rendeltetési céllal ellentétesnek minősül.

A termék használata

FIGYELEM!  Ellenőrizze le az elektromos begyújtó megfelelő állását.

Állítsa a grillt stabil, vízszintes és hőálló felületre. Takarja be a grill alját egy réget faszénnek
vagy brikettel.
Erre a rétegre helyezze az elektromos begyújtó (1) fűtőszálát. Ellenőrizze le, hogy a begyújtó
markolata (3) a grillen kívül található.
Ekkor a begyújtó fűtőszálára helyezzen piramis alakban néhány darab faszenet vagy brikettet.
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Használat | Műszaki adatok

Ismét ellenőrizze le a begyújtó és a tápkábel helyes állását.

Csatlakoztassa a begyújtót a helyi előírásokkal összhangban földelt hálózati csatlakozó

bemenethez (230 V~ 50 Hz).

A faszén a minősége, ill. mennyisége függvényében kb. 10-15 perc elteltével füstölni kezd. Ezt

követően húzza ki a begyújtót az elektromos hálózatból. Fogja meg a begyújtót a 

markolatánál fogva, és óvatosan emelje le a grillről.

FIGYELEM!  Mielőtt kihúzná a begyújtót a füstölgő faszén vagy brikett közül, csatlakoztassa

le az elektromos hálózatról..

FIGYELEM!  A begyújtó forró! A begyújtót minden esetben kizárólag a markolatánál 

fogja (3)!

FIGYELEM! Ha nem használja a begyújtót, helyezze az állványba.

Helyezze a begyújtót a III. oldalon látható módon a tartóra (2), és hagyja teljesen kihűlni. A

tartót megfelelő méretű, vízszintes, hőálló felületre állítsa. Ellenőrizze le, hogy a begyújtó senki 

sérülését, illetve semminek a begyulladását nem okozhatja.

Megfelelő szerszám segítségével terítse szét a füstölgő faszenet a grill teljes felületén.

Tisztítás és tárolás

Ha szeretné megtisztítani, vagy a dobozába visszahelyezni a begyújtót, először hagyja, hogy

kihűljön.

A begyújtó tisztításához ne használjon semmilyen agresszív vagy csiszoló hatású

tisztítóeszközt.

A begyújtót kizárólag nedves ruhadarabbal, esetleg kefével tisztítsa.

A begyújtót száraz, portól, szennyeződésektől és extrém hőmérsékletektől megfelelően védett

helyen tárolja.

A begyújtót gyermekektől távol tartsa.

5. MŰSZAKI ADATOK
Névleges feszültség: ............................................................................................................................ 230 V 50 Hz

Névleges teljesítmény: .................................................................................................................................... 800 W

A tápkábel hossza: ................................................................................................................................................ 1 m

Fűtőszál: .............................................................................................................................................................. 1,50 m

Védettség: ............................................................................................................................................................ I. oszt.

A begyújtó méretei: .............................................................................................................................. 50 x 19,2 cm

A begyújtó súlya: ...................................................................................................................................... kb. 0,45 kg

A tartó méretei: ............................................................................................................................... 19 x 15 x 6,3 cm

Használati útmutató – nyelvű változat
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6. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Termék / márka: 

ELEKTROMOS FASZÉN BEGYÚJTÓ / FIELDMANN

TÍPUS / MODELL: FZG 9001-E…………………………….........................................................…. 230V/50Hz/800W

A termék megfelel az alábbi európai előírásoknak:

A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett (kisfeszültségű) elektromos
berendezésekről szóló 2006/95/EK sz. irányelv
az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/EK irányelv (EMC)
egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának
korlátozásáról szóló 2011/65/EU sz. irányelv (RoHS) 

és függelékei.

CE tanúsítás :………………………………………………………………........................................................................................14

A FAST ČR, a.s. a gyártó nevében eljárni jogosult szervezet.

Gyártó:

FAST ČR, a.s.

Černokostelecká 2111, 100 00 Prága 10

ASZ: CZ26726548

Kelt Prágában, 2013. december 23-án

Név: Zdeněk Pech

                                                                                                    az igazgatóság elnöke Aláírás és bélyegző:
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Megsemmisítés

7. MEGSEMMISÍTÉS

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT 

CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉRŐL.

A használt csomagolóanyagot helyezze a község által erre a célra kijelölt 

hulladékgyűjtőbe.

A termékeken vagy a kísérő dokumentumokban levő jel azt jelzi, hogy a 

használt elektromos és elektronikus termékeket tilos a megszokott települési 

hulladékba rakni. A megfelelő likvidálás, felújítás vagy újrahasznosítás céljával 

adja át ezen termékeket a kijelölt gyűjtőhelyre. Az EK némely országában 

vagy más európai országokban alternatív módon a terméket visszaviheti 

az értékesítőnek, akitől a terméket megvásárolta egy új, ekvivalens termék 

vásárlása esetén. Ezen termék megfelelő likvidálásával hozzásegít az 

értékes természeti kincsek megőrzéséhez és segíti a környezetre és emberi 

egészségre gyakorolt potenciális negatív hatások megelőzését, ami a 

helytelen hulladék likvidálás következménye lehet. A további részleteket a helyi 

hivatalban vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen kaphat. Az ilyen jellegű hulladék 

helytelen likvidálása a nemzeti előírásoknak megfelelően bírsággal sújtható.

Az Európai Közösség országaiban működő cégek részére 
Ha elektromos vagy elektronikus berendezéseket kíván likvidálni, kérje ki 

a szükséges információkat az kereskedelmi képviselőjénél vagy az áru 

értékesítőjénél. 

Likvidálás az Európai Közösségen kívüli országokban
Ez a jel az Európai Közösségen belül érvényes. Ha ezen terméket kívánja 

likvidálni, a megfelelő likvidálást illetően kérje a tájékoztatást a helyi 

hivatalokban vagy áru értékesítőjénél.

Ezen termék megfelel az EK szabványok alapvető követelményeinek, amelyek 

a terméket érintik.

A szöveg, formatervezés és műszaki specifikációk változása megengedett előzetes 

figyelmeztetés nélkül és fenntartjuk magunknak a jogot azok módosítására.

A HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK LIKVIDÁLÁSA


