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Ogólne zasady bezpieczeństwa

1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
 OSTRZEŻENIE (Węgiel drzewny) 

Przed zainstalowaniem lub używaniem tego produktu należy dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami
Używanie tego grilla wymaga minimalnego nadzoru i środków bezpieczeństwa (zob. poniższe zalecenia).
Szanuj środowisko - spędzając czas w naturalnym otoczeniu należy postępować w taki sposób, aby zapobiec 
zniszczeniom lub zanieczyszczeniu. Przy pierwszym użyciu należy rozgrzewać grill przez 30 minut. Ustabilizuje 
to lakier i pozbawi go zapachu, przy kolejnych użyciach nie jest to już konieczne.

INSTRUKCJA UŻYCIA

WAŻNE:
Grill jest gotowy do użytku, niebawem poznasz jego wszystkie zalety.

Aby zapewnić bezpieczeństwo NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:
1. Nie używać w zamkniętych pomieszczeniach!
2. OSTRZEŻENIE! Do pierwszego lub ponownego rozpalania nie używać spirytusu ani benzyny! Dopuszcza 

się wyłącznie stosowanie podpałki zgodnej z EN 1860-3!
3. OSTRZEŻENIE! Dzieci i zwierzęta domowe powinny przebywać w bezpiecznej odległości od urządzenia.
 Przed użyciem przeczytaj instrukcję.
 Co roku dochodzi do dużej liczby wypadków. Oparzenia są szczególnie poważne u małych dzieci, ponieważ 

ze względu na niski wzrost ogień znajduje się zawsze na wysokości ich twarzy.
4. Przy wietrznej pogodzie należy obrócić grill tak, aby wiatr nie mógł wzniecać iskier.
5. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno spryskiwać wodą żeliwnego paleniska.
6. Przed użyciem należy ustawić grill na bezpiecznym, równym podłożu.
7. Maksymalna ilość ładunku brykietów: 1,2 kg.
8. Zalecenia: Przed pierwszym użyciem gril należy rozgrzewać, utrzymując rozżarzone paliwo przez co 

najmniej 30 minut.
9. OSTRZEŻENIE! Powierzchnia rusztu jest bardzo gorąca, nie należy go przenosić podczas pracy.
10. Nie używać różna w przestrzeni zamkniętej i/lub obiektach mieszkalnych, np. w domach, mieszkaniach, 

przyczepach kempingowych, łodziach lub innych zamkniętych pomieszczeniach. Istnieje ryzyko zatrucia 
tlenkiem węgla.

JAK ROZPALAĆ WĘGIEL DRZEWNY?

Kilka wskazówek: Do grillowania nie wolno używać drewna, dopuszcza się wyłącznie używanie węgla 
drzewnego.

  Włóż węgiel drzewny. Używaj węgla drzewnego zgodnego z wymogami obowiązujących przepisów. Węgiel 
drzewny należy umieścić 2 cm pod najniższą pozycją rusztu.

   Najprostszym sposobem rozpalenia węgla drzewnego jest użycie podpałki do grilla, którą można nabyć  
w sklepach.

 Nie rozpoczynaj grillowania, dopóki paliwo nie pokryje się popiołem.
  Jeszcze raz przypominamy, że zabronione jest polewanie węgla drzewnego łatwopalną cieczą w celu 

rozpalenia grilla.
  Z oczywistych względów bezpieczeństwa zalecamy, aby nie przesuwać grilla podczas pracy.
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 UWAGA:
Nie używać różna w przestrzeni zamkniętej i/lub obiektach mieszkalnych, np.  
w domach, mieszkaniach, przyczepach kempingowych, łodziach lub innych 
zamkniętych pomieszczeniach. Istnieje ryzyko zatrucia tlenkiem węgla.

 Przeczytaj uważnie przed montażem i rozpoczęciem użytkowania tego grilla

 OSTRZEŻENIE (Gaz) 
Aby zapewnić bezpieczeństwo NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:
1. Używać wyłącznie w otwartej przestrzeni.
2. Przed użyciem przeczytaj instrukcję.
3. UWAGA: Dostępne części mogą być bardzo gorące. Dzieci nie mogą się znajdować w pobliżu urządzenia. 

Przy przenoszeniu bardzo gorących elementów stosuj rękawice ochronne.
4. Urządzenie należy umieścić w bezpiecznej odległości od materiałów łatwopalnych.
5. Nie poruszaj urządzenia podczas pracy.
6. Po zakończeniu grillowania zamknij zawór gazu na butli.
7. Wszelkie modyfikacje urządzenia mogą stanowić źródło zagrożenia.
8. Nie umieszczaj butli gazowej pod urządzeniem lub w jego pobliżu.
9. Butle ze sprężonym gazem należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Stosuj wyłącznie gaz propan-butan wyszczególniony w instrukcji obsługi.
11. Do rozpalania grilla nie używaj łatwopalnych cieczy.
12. Postępuj zgodnie z instrukcją montażu znajdującą się w niniejszym dokumencie. Nie zmieniaj procedury 

montażu ani żadnych komponentów. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować zagrożenie dla 
użytkownika.

13. W przypadku wycieku gazu natychmiast zamknij dopływ gazu na butli, zgaś otwarty ogień i otwórz 
pokrywę. Sprawdź, czy węże nie są uszkodzone i/lub nieprawidłowo podłączone. Jeżeli wyciek gazu 
utrzymuje się, natychmiast skontaktuj się z autoryzowanym punktem sprzedaży gazu. Do wykrywania 
wycieków gazu nie używaj otwartego płomienia.

14. Podczas użytkowania urządzenia nie odłączaj żadnych kształtek ani złączek.
15. Nie pozostawiaj grilla bez nadzoru podczas pracy. Podczas grillowania zachowaj zwiększoną ostrożność.
16. Urządzenie należy regularnie czyścić. Podczas czyszczenia zwróć szczególną uwagę, aby nie uszkodzić 

takich komponentów urządzenia, jak palnik czy zawory.
17. Elastyczne węże kontroluj co najmniej raz w miesiącu i przy każdej wymianie butli gazowej.
 W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek oznak pęknięcia lub utraty właściwości, wymień wąż na nowy 

o podobnej długości i jakości.
18. Zaleca się, aby co najmniej raz w roku autoryzowany technik przeprowadził serwis urządzenia. Nie należy 

wykonywać czynności serwisowych we własnym zakresie.
19. Podczas użytkowania urządzenie należy umieścić w dobrze wentylowanym miejscu.
20. Elastyczne rurki należy wymieniać co 2 lata. Elastyczne rurki należy wymienić, jeżeli wymagają tego 

przepisy krajowe.
21. Użytkownik nie może ingerować w żadne elementy, które zostały zapieczętowane przez producenta lub jego 

przedstawiciela.
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Wykaz elementów

2.  WYKAZ ELEMENTÓW 

A27 M6 × 2

A28 M6 × 12mm × 72

A29 Nakrętka M6 × 6
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3. PROCEDURA MONTAŻU
Sprawdź, czy grill jest prawidłowo zmontowany. Szczegółowa instrukcja montażu znajduje się w komplecie 
każdego grilla i zawiera specjalną procedurę montażu danego modelu. Postępuj dokładnie zgodnie z instrukcją, 
aby zmontować grill prawidłowo i bezpiecznie.

UWAGA: Pomimo, iż staramy się maksymalnie uprościć proces montażu, przy nieprawidłowym postępowaniu 
z elementami stalowymi istnieje ryzyko poranienia się o ich rogi i krawędzie. Podczas przemieszczania 
jakichkolwiek elementów w trakcie montażu należy zachować ostrożność. Wyraźnie zaleca się stosować 
rękawice robocze.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA, NIE SĄ CZĘŚCIĄ WYPOSAŻENIA 

4. MONTAŻ 
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Montaż
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Montaż/Obsługa

5. OBSŁUGA 
1. PRZYGOTOWANIE

Do pracy grilla gazowego konieczna będzie butla gazowa i odpowiednie regulatory ciśnienia gazu. Regulatory 
powinny spełniać wymogi aktualnej wersji EN16129 i przepisów krajowych.

RADY DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII:

a) Skróć czas otwarcia pokrywy.
b) Po zakończeniu przygotowania potraw wyłącz grill.
c) Rozgrzewaj grill gazowy przez 10 do 15 minut.
 (Z wyjątkiem pierwszego użycia.)
d) Nie podgrzewaj wstępnie dłużej niż jest to zalecane.
e) Nie stosuj ustawień wyższych od wymaganych.
f) Podłącz wąż i regulator do butli gazowej z lewej strony grilla gazowego. Należy pamiętać, że butla gazowa 

powinna się znajdować w bezpiecznej odległości od źródeł ciepła i w bezpiecznej pozycji. Wymiary węża: 
średnica 8 - 10 mm. Zalecana długość węża: nie może przekroczyć 1,5 m.

2. INSTALACJA

Po zakupie butli gazowej należy przygotować się do podłączenia jej do grilla gazowego.
 Skontroluj wszystkie części i sprawdź, czy niczego nie brakuje. W przypadku braku jakiejkolwiek części, 

skontaktuj się z obsługą klienta.
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 Do montażu konieczny będzie odpowiedni śrubokręt i klucz.
 Używaj wyłącznie narzędzi, które są w dobrym stanie i nadają się do wykonywanej pracy.
Wybierz odpowiednie miejsce do instalacji urządzenia. Umieść urządzenie na stabilnej i równej powierzchni 
o odpowiednich rozmiarach. Sprawdź, czy regulatory wejściowe i wyjściowe są sprawne i odpowiednie do 
zaworów butli i urządzenia.
Jeżeli regulator używany jest na zewnątrz, zabezpiecz go przed działaniem czynników atmosferycznych.
Do podłączenia butli gazowej konieczny będzie odpowiedni klucz.
Przy podłączaniu elastycznej rurki należy upewnić się, że nie jest ona zagięta.

JAK PODŁĄCZYĆ BUTLĘ GAZOWĄ:

Złącze gazowe 

Wąż 

Wąż 

Regulator 

Ciśnieniowa butla gazowa 

a) Wymianę butli gazowej należy prowadzić z dala od jakiegokolwiek źródła zapłonu.
 Umieść butlę gazową z lewej strony grilla, nie w jego wnętrzu, pamiętając o tym, że butla gazowa musi 

znajdować się z dala od źródeł ciepła i w bezpiecznej pozycji.
b) Jeżeli grill jest gotowy do użytku, włóż regulator do zaworu butli gazowej i mocno go dokręć.

  OSTRZEŻENIE:  Przed rozpaleniem grilla gazowego należy przeczytać instrukcję rozpalania oraz 
ostrzeżenia/informacje o środkach bezpieczeństwa.

Przed każdym użyciem skontroluj wąż - szukaj oznak pęknięcia, nacięć lub jakichkolwiek otarć. Jeżeli wąż ma 
jakiekolwiek uszkodzenia, zabrania się używania grilla gazowego.
Przy wymianie butli gazowej upewnij się, że w pobliżu nie ma żadnych źródeł zapłonu, takich jak ogień, 
papierowy, otwarty płomień itp. Sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone.
Do urządzenia można podłączyć wyłącznie butlę ciśnieniową na gaz płynny, zgodnie z informacjami na 
etykiecie. Ciśnieniowa butla gazowa musi spełniać wymogi przepisów krajowych.
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3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
a) Po każdym podłączeniu za pomocą wody mydlanej sprawdź, czy przy złączce instalacji gazowej nie ulatnia się gaz.
b) Palnik należy rozpalać wyłącznie przy otwartej pokrywie górnej.
c) Podczas grillowania należy używać rękawic kuchennych i solidnych narzędzi do grillów gazowych z długą rękojeścią.
d) Należy być przygotowanym na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia lub pożaru. Pamiętaj, gdzie znajduje się 

zestaw pierwszej pomocy i gaśnice, zapoznaj się z ich instrukcją obsługi.
e) Wszelkie kable zasilające oraz wąż doprowadzający paliwo należy utrzymywać w bezpiecznej odległości 

od rozgrzanych powierzchni.
f) Podczas grillowania zachowaj zwiększoną ostrożność.
g) Nie podgrzewaj na grillu zamkniętych szklanych lub metalowych pojemników z produktami spożywczymi. 

Może to spowodować wzrost ciśnienia i pęknięcie pojemnika, a w konsekwencji uszczerbek na zdrowiu lub 
uszkodzenie grilla.

Zaleca się używanie rękawic ochronnych podczas pracy, szczególnie podczas przenoszenia bardzo gorących 
elementów.

4. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROZPALANIA

 UWAGA: Palnik należy rozpalać wyłącznie przy otwartej pokrywie!
  Podczas rozpalania Twoja twarz nie powinna się znajdować bezpośrednio nad grillem gazowym.
  Grill gazowy można rozpalić w następujący sposób:

Próbne rozpalenia przy pomocy pokręteł gazu (palnik główny i boczny):
Ustaw wszystkie pokrętła gazu na grillu w pozycji „OFF“ (Wyłączono) i otwórz zawór butli gazowej. Aby 
wytworzyć iskrę należy nacisnąć pokrętło A i przytrzymać go w tej pozycji przez 3 - 5 sekund, aby zapewnić 
dopływ gazu, a następnie obrócić go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w pozycję „HIGH“ 
(Duży płomień) B. Spowoduje to wytworzenie iskry w rurce zapalającej palnika C. Z zapalniczki dobiegnie 
„pstryknięcie”, pojawi się też pomarańczowy płomień wychodzący z rurki zapalającej z lewej strony palnika D.
Trzymaj pokrętło wewnątrz przez około dwie sekundy po „pstryknięciu”, aby umożliwić pełny przepływ przez 
rurkę palnika E i rozpalenie.
Po zapaleniu palnika ogień przeniesie się na sąsiednie palniki, jeżeli ich pokrętła znajdują się w pozycji „HIGH“ 
(Duży płomień)
Przy ustawieniu „HIGH“ (Duży płomień), płomień palnika powinien mieć długość około 12 - 20 mm i powinien 
mieć pomarańczowy kolor. Aby ustawić minimalny płomień obróć pokrętło do oporu w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara.
Jeżeli masz problem z rozpaleniem grilla gazowego zgodnie z powyższą instrukcją, skontaktuj się ze swoim 
sprzedawcą.

6. KONSERWACJA
Jeżeli automatyczne rozpalanie nie działa, zdejmij ruszt i dyfuzor ciepła (płytę) i obróć zawór w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o 90° aby rozpalić grill przy pomocy zapalniczki umieszczonej 
w odległości 5 mm od otworu płomieni palnika. Załóż z powrotem ruszt i dyfuzor ciepła (płytę); zaleca się 
stosowanie rękawic odpornych na działanie wysokich temperatur.

 OSTRZEŻENIE: Jeżeli pomimo to palnik nie zapala się, ustaw pokrętło palnika w pozycji „OFF“ (Wyłączono) 
i poczekaj 5 minut przed próbą ponownego rozpalenia, aby gaz mógł się ulotnić.
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7. PRZECHOWYWANIE
Butlę gazową należy przechowywać na zewnątrz pomieszczeń, w dobrze wentylowanym miejscu, a jeżeli nie 
jest ona używana, należy odłączyć ją od grilla. Butlę ciśnieniową należy odłączać od grilla umieszczonego poza 
pomieszczeniem, w bezpiecznej odległości od wszelkich źródeł zapłonu.
Jeżeli grill nie był używany przez dłuższy czas, przed jego uruchomieniem należy przeprowadzić kontrolę 
wycieków gazu, przepustowości palnika itp. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika, należy postępować 
zgodnie z instrukcją czyszczenia.
Jeżeli grill przechowywany jest na zewnątrz budynku należy sprawdzić, czy pod przednim panelem nie ma 
żadnych przeszkód (zanieczyszczenia, owady itp.), które mogłyby zakłócać przepływ gazu.

 Grill należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Może być konieczne wysuszenie grilla 
i wewnętrznej części pokrywy

 Chromowane półki do podgrzewania itp. należy nasmarować olejem jadalnym. Palniki owiń folią 
aluminiową w celu zabezpieczenia ich przed dostępem owadów lub innych zanieczyszczeń.

8. CZYSZCZENIE
Zaleca się czyszczenie grilla co 90 dni, bezwzględnie konieczne jest przeprowadzenie kompleksowego 
czyszczenia co najmniej raz w roku. Pozwoli to przedłużyć żywotność grilla gazowego.
Czyszczenie grilla jest łatwe i nie wymaga zbytniego wysiłku; wystarczy przestrzegać wskazówek dotyczących 
czyszczenia.
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9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Wyciek gazu z pękniętego/
przeciętego/przepalonego węża.

Uszkodzony wąż. Zamknij dopływ gazu na butli. 
Jeżeli wąż jest przecięty lub 
pęknięty, wymień go.

Wyciek gazu z butli gazowej. Usterka mechaniczna w 
wyniku przerwy w użyciu lub 
nieprawidłowego użycia.

Zamknij zawór butli gazowej

Wyciek gazu z zaworu butli 
gazowej.

Nieprawidłowe użycie zaworu butli 
gazowej lub usterka mechaniczna.

Zamknij zawór butli gazowej. Zwróć 
butlę gazową dostawcy gazu.

Nie da się zapalić palnika przy 
pomocy systemu rozpalania.

Butla gazowa jest pusta.
Uszkodzony regulator.
Zanieczyszczone palniki.
Zanieczyszczone dysze gazu lub 
wąż.

Wymień butlę gazową na pełną.
Skontroluj lub wymień regulator.
Wyczyść palniki.
Wyczyść dysze i węża.

Niski płomień lub powrót płomienia 
(ogień w rurce palnika - może 
wystąpić słyszalne syczenie lub 
szum).

Zanieczyszczone palniki.
Zanieczyszczone dysze gazu lub 
wąż Silny wiatr.

Wyczyść palniki.
Wyczyść dysze i węża.
Używaj grilla w osłoniętym miejscu.

Pokrętło zaworu gazu obraca się 
z trudem

Zapchany zawór gazu. Wymień zawór gazu.

a. Uruchom palnik na 15 - 20 minut. Pozwoli to spalić resztki tłuszczu na grillu i kamieniu lawowym. Przed 
ponownym uruchomieniem urządzenie powinno być zimne.

b. Ruszty należy czyścić regularnie, namaczając i przemywając je wodą mydlaną.
c. Wewnętrzne powierzchnie pokrywy grilla należy przemywać gorącą wodą mydlaną. Trudnych do usunięcia 

plam można się pozbyć przy pomocy drucianej szczotki, myjki lub szorstkiej gąbki.
d. Regularnie sprawdzaj, czy na palniku nie ma owadów i pająków, które mogłyby zatkać instalację gazową 

i zmienić kierunek przepływu gazu. Rurki Venturiego na palniku należy czyścić bardzo ostrożnie, upewniając 
się, że nie są one niczym zanieczyszczone. Do czyszczenia powierzchni w pobliżu rurki Venturiego zaleca 
się używanie środka do czyszczenia rur.

e. Jakiekolwiek modyfikacje tego urządzenia mogą stanowić źródło zagrożenia i są zabronione.
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10. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
 Ostrzeżenie! Nie utylizuj odpadu elektrycznego i elektronicznego wraz ze zwykłym 

odpadem, ale skorzystaj z pojemników do recyklingu. 
 Szczegółowe informacje dotyczące recyklingu tego urządzenia uzyskasz u autoryzowanego 

sprzedawcy lub w punkcie recyklingu.

11. UTYLIZACJA

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyte opakowanie należy przekazać na miejsce wyznaczone do składowania odpadu przez lokalny 
urząd.

Maszyna i jej wyposażenie są wyprodukowane z różnych materiałów, np. z metalu i plastiku.  
Uszkodzone części należy oddać do punktu selektywnej zbiórki. Szczegółowych informacji 
udziela odpowiedni urząd.

Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez 
uprzedzenia.



PL 82

FZG3001

Dane techniczne

12. DANE TECHNICZNE 
a.  Wąż i regulator ciśnienia znajdują się w zestawie.
b.  Butlę gazową należy zakupić oddzielnie 
c.  Ciśnieniowa butla gazowa musi spełniać wymogi przepisów krajowych

Uwaga:
Zapewnij możliwość położenia patelni na palniku bocznym.
(Średnica patelni: maks. Ø 24 cm i min. Ø 8 cm)

Producent
FAST ČR, a.s.; Černokostelecká 1621, 

251 01 Říčany, Republika Czeska 
 www.fieldmann.eu 

1008-18 
1008CT3205

Nazwa produktu Grill gazowy Oznaczenie modelu FZG 3001 Combo Gril 3 w 1

Kategoria gazu I3+(28-30/37) I3B/P(30)

Rodzaj i ciśnienie gazu
G30 butan na 28-30 mbar i G31 Propan na 37 
mbar

G30 butan i G31 Propan na  
30 mbar

Państwo
BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB,  GR, IE, IT, LT, LU, LV, 

PT, SK, SI, TR

CY, CZ, DK, EE, FI, FR, HU, IT, LT, 
LU, LV, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, 

TR, BG, MT, GB, GR

ø dyszy wtryskowej do 
palnika głównego

ø 0,88 mm
ø dyszy wtryskowej 
do palnika 
bocznego

ø 0,76 mm

Całkowita moc cieplna ∑QN: 12,7 kW / Butan: 924 (g/h) i Propan: 908 (g/h)

Wyprodukowano w Chinach






