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1. OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Produkt należy starannie rozpakować, należy zwrócić uwagę na wyjęcie z opakowania

wszystkich części produktu.

Produkt należy przechowywać w miejscu suchym, zabezpieczyć przed dostępem dzieci.

Przeczytać wszelkie uwagi i instrukcje. Zaniedbania w stosunku do uwag i instrukcji mogą

być powodem urazu,  pożaru i/lub ciężkiego zranienia.

Opakowanie

Produkt jest zapakowany do opakowania chroniącego go przed uszkodzeniem w czasie 

transportu. Opakowanie jest surowcem wtórnym i należy poddać je recyklingowi.

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z poniższymi przepisami 

bezpieczeństwa i instrukcją obsługi. Należy zapoznać się z elementami obsługi i właściwym 

korzystaniem z urządzenia. Instrukcje należy przechowywać w celu późniejszego z niej 

korzystania. Przez okres trwania gwarancji zaleca się przechowanie oryginalnego opakowania 

wraz z materiałami opakunkowymi, dokument zakupu i kartę gwarancyjną. Przechowanie 

opakowania ułatwi w przyszłości ewentualny transport urządzenia (przeprowadzka, odesłanie 

do naprawy).

Uwaga: Jeżeli nastąpi przekazanie urządzenia innym użytkownikom, należy przekazać

również instrukcję obsługi. Stosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji zapewni 

właściwe użytkowanie urządzenia. Instrukcja obsługi zawiera również instrukcje 

konserwacji urządzenia i napraw. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe w 

wyniku nie stosowania się do niniejszej instrukcji obsługi.
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2. OPIS URZĄDZENIA
Opis pilarki (patrz: ilustracja 1)

podgrzewacz

stać

uchwyt

kabel

Limit (węgiel)

1 - 

2 -  

3 -  

4 -  

5 -

3. WAŻNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA!  Należy zapoznać się z następującymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa,

tylko w ten sposób można zapobiec ewentualnym awariom, uszkodzeniu sprzętu lub 

wypadkom.

upewnić się, że napięcie znamionowe podane na tabliczce znamionowej odpowiada

poziomowi napięcia w instalacji domowej.

nie mogą obsługiwać osoby z ograniczeniami, fizycznymi, psychicznymi za wyjątkiem

przypadków, że przebywają pod nadzorem osoby wykwalifikowanej lub są prawidłowo 

pouczone o obsłudze urządzenia przez osobę upoważnioną.

należy przechowywać w miejscu, do którego dzieci nie mają dostępu. Grozi uduszenie.

dostępowi dzieci i zwierząt do zapalarki i grilla! Grozi to poparzeniem! Zapalarka nie jest

zabawką.

nie należy pozostawiać włączonej zapalarki i rozpalonego grilla bez nadzoru.

należy stosować wyłącznie na zewnątrz budynku.

, element grzejny zapalarki podczas eksploatacji ulega silnemu rozgrzaniu. Pozostaje gorący

również przez jakiś czas po wyłączeniu. Zapalarkę trzymać wyłącznie za rękojeść!

należy przechowywać poza zasięgiem substancji i cieczy łatwopalnych.

stosowania zapalarki elektrycznej nie wolno stosować innych substancji ułatwiających

rozpalenie ( ciekła podpałka).

zapalarkę około 10 - 15 minut po tym, jak brykiety drewniane zaczną wystarczająco 

żarzyć się.

grilla nigdy nie wolno myć w zmywarce do naczyń.

używać zapalarki do gotowania wody. Nigdy nie należy zapalarki zanurzać w wodzie lub w

innych cieczach! Chronić zapalarkę, przewód zasilający i wtyczkę przed kontaktem z wodą. 

Nie należy używać zapalarki jeżeli pada deszcz, śnieg lub jeżeli jest wilgotna.

zapalarka wpadłaby do wody, natychmiast należy wyłączyć zasilanie.

użyciem zapalarki należy sprawdzić stan przewodu zasilającego (czy nie jest nacięty, czy nie

ma kontaktu z powierzchnią gorącą, czy nie jest zapętlony).

zadbać, aby nie występowało niebezpieczeństwo potknięcia się o leżący przewód zasilający.
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podłączanie zapalarki do gniazda z wyłącznikiem różnicowoprądowym o wartości prądu

resztkowego < 30 mA. W Szwajcarii stosowanie gniazda z wyłącznikiem 

różnicowoprądowym jest obowiązkowe. Należy zwrócić się o poradę do swojego 

elektroinstalatora. 

Jeżeli zapalarka ma być oczyszczona, zapakowana do pudełka i nie będzie przez jakiś czas

użytkowana, należy najpierw pozostawić zapalarkę do zupełnego wychłodzenia.

usunięciem pozostałości brykietów/ popiołu z grilla, należy poczekać do zupełnego ich

wystygnięcia.

należy oczyścić każdorazowo po użyciu.

wyjmowaniu przewodu z sieci zasilania nigdy nie należy ciągnąc za przewód, jedynie za

wtyczkę. Zapalarka jest wyłączona tylko, jeżeli przewód zasilający jest wyjęty z gniazda.

należy użytkować zapalarki, jeżeli samo urządzenie, przewód zasilający lub wtyczka nosi

widoczne oznaki uszkodzenia. W takim przypadku urządzenie należy oddać do naprawy w 

wyspecjalizowanym zakładzie naprawczym.

należy urządzenia demontować lub starać się naprawić we własnym zakresie. Produkt nie

posiada żadnych składników , które mogą być naprawione we własnym zakresie. W razie 

pytań lub trudności należy zwrócić się do naszego serwisu obsługi klienta.

należy kierować się zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa, opracowanymi przez

producenta danego grilla.

4. EKSPLOATACJA
Cel stosowania

jest przeznaczony do zapalanie węgla drzewnego i brykietów w grillach. Produkt jest

przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego. Zabronione jest wykorzystywanie go do 

celów komercyjnych. Używać wyłącznie do podpalania węgla drzewnego; nie stosować 

do zapalania grillów gazowych lub elektrycznych. Używać tylko zgodnie z zaleceniami 

zamieszczonymi w niniejszej instrukcji.

Właściwe Zastosowanie obejmuje także użytkowanie produktu zgodne z instrukcją obsługi.

z produktu z przekraczaniem określonych parametrów (inny typ medium, zastosowana

duża siła) czy w razie niedozwolonych napraw (przebudowa, nieoryginalne części 

zamienne) może prowadzić do powstania istotnych zagrożeń i jest uważane za użytkowanie 

niezgodne z przeznaczeniem.

Użytkowanie produktu

UWAGA! Należy upewnić się, że zapalarka znajduje się we właściwym miejscu.

Umieścić grill na stabilnej, poziomej i cieplnie odizolowanej powierzchni. Dno grilla pokryć

warstwą węgla drzewnego lub brykietów.
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Na warstwie tej należy umieścić grzałkę (1) zapalarki. Należy upewnić się, czy rękojeść (3)

zapalarki znajduje się poza obwodem grilla.

Na grzałce zapalarki należy ułożyć kilka kawałków węgla drzewnego lub brykietu w kształcie

piramidy.

Ponownie należy sprawdzić prawidłową pozycje zapalarki i przewodu zasilającego.

Podłączyć zapalarkę do gniazda zasilającego uziemionego zgodnie z lokalnymi przepisami

(230 V~ 50 Hz).

W zależności od jakości i ilości użyty węgiel drzewny powinien zacząć się żarzyć po około 

10 – 15 minutach. Potem należy odłączyć zapalarkę od zasilania. Uchwycić zapalarkę za 

rękojeść i ostrożnie zdjąć z grilla.

UWAGA! Przed wyjęciem zapalarki z żarzącego się węgla drzewnego lub brykietów, należy

odłączyć ją od zasilania.

UWAGA! Zapalarka jest gorąca! Zapalarkę chwytać wyłącznie za rękojeść (3)!

UWAGA! Nie używaną w danej chwili zapalarkę należy umieścić na stojaku.

Odłożyć zapalarkę według widoku ogólnego na stronie III na stojaku (2) i pozostawić do

zupełnego ochłodzenia. Stojak umieścić na wystarczająco dużej, poziomej i odpornej 

na ciepło powierzchni. Należy upewnić się, że zapalarka nie może nikogo poparzyć ani 

spowodować pożaru.

Rozłożyć przy użyciu odpowiedniego narzędzia żarzący się węgiel po całej powierzchni

grilla.

Czyszczenie i przechowywanie

Jeżeli zapalarka ma być oczyszczona, zapakowana do pudełka i nie będzie przez jakiś czas

użytkowana, należy najpierw pozostawić zapalarkę do zupełnego wychłodzenia.

czyszczenia zapalarki nie należy używać żadnych agresywnych lub ciernych środków

czyszczących.

należy czyścić używając wilgotnej ścierki, ewentualnie szczotki.

należy przechowywać w miejscu suchym, zabezpieczającym ją w wystarczającym stopniu

przez pyłem, zanieczyszczeniami i ekstremalnymi temperaturami.

zapalarkę w miejscu niedostępnym dla dzieci.



FZG 9001-E

42PL Dane techniczne | Deklaracja zgodności

5. DANE TECHNICZNE
Napięcie znamionowe: ....................................................................................................................... 230 V 50 Hz
Moc znamionowa: ........................................................................................................................................... 800 W
Długość przewodu zasilającego: ..................................................................................................................... 1 m
Grzałka: ............................................................................................................................................................... 1,50 m
Klasa ochronna: ............................................................................................................................................................ I
Wymiary zapalarki grilla: .................................................................................................................. 50 x 19,2 cm
Waga zapalarki: .................................................................................................................................. około 0,45 kg
Wymiary stojaka: .......................................................................................................................... 19 x 15 x 6,3 cm

Instrukcja użytkownika - wersja językowa

6. DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Produkt / Nazwa: 

ELEKTRYCZNA ZAPALARKA GRILÓW NA WĘGIEL DRZEWNY / FIELDMANN

Typ / Model: FZG 9001-E …………………………………………….................................................... 230V/50Hz/800W

Produkt spełnia zasadnicze wymagania następujących dyrektyw UE:

Dyrektywa nr 2006/95/WE o niskonapięciowym sprzęcie elektrycznym (LVD)
Dyrektywa nr 2004/108/WE o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
Dyrektywa nr 2011/65/UE w sprawie ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

wraz z wyposażeniem.

Certyfikacja CE:  ………………………………………............……………………………………………............................................ 14

Firma FAST ČR, a.s. jest upoważniona do występowania w imieniu producenta.

Producent:

FAST ČR, a.s.

Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10

NIP: CZ26726548

Praga, 23. grudnia 2013

Nazwisko: Zdeněk Pech                                                                        Prezes Zarządu Podpis i pieczątka:
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7. LIKWIDACJA

ZALECENIA I INFORMACJE O POSTĘPOWANIU Z ZUŻYTYM 
OPAKOWANIEM. 
Zużyty materiał z opakowania przekazuje się na gminne wysypisko odpadów.

Ten symbol na produktach albo w dokumentach przewodnich oznacza, 

że zużyte wyroby elektryczne i elektroniczne nie mogą być dodawane do 

zwykłych odpadów komunalnych. W celu właściwej likwidacji, odzysku i 

recyklingu trzeba je przekazywać w ustalone zbiorcze miejsca. Alternatywnie 

w niektórych krajach Unii Europejskiej albo w innych krajach europejskich 

można zwrócić takie wyroby lokalnemu sprzedawcy przy zakupie nowego, 

ekwiwalentnego produktu. Właściwa likwidacja tego produktu pomoże 

zachować cenne źródła naturalne i pomaga w zapobieganiu negatywnym 

wpływom na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, które mogłaby 

spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji 

udziela Urząd gminy albo najbliższe wysypisko odpadów. Przy niewłaściwej 

likwidacji tego rodzaju odpadu, zgodnie z przepisami krajowymi, może dojść 

do nałożenia mandatu karnego.

Dotyczy podmiotów gospodarczych w Unii Europejskiej

Jeżeli trzeba zlikwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, to niezbędne 

informacje należy uzyskać od swojego sprzedawcy albo dostawcy. 

Likwidacja w innych krajach poza Unią Europejską
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcemy ten wyrób 

zlikwidować, to niezbędne informacje o właściwym sposobie likwidacji 

otrzymujemy od urzędów lokalnych albo od swojego sprzedawcy.

Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go 

dotyczą.

Zmiany w tekście, designie i specyfikacji technicznej mogą nastąpić bez wcześniejszego 

uprzedzenia i zastrzegamy sobie prawo do ich wprowadzania.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 
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