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Dziękujemy za zakupienie tego grilla gazowego. Przed przystąpieniem do jego 
użytkowania należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do 
wglądu w przyszłości.
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1. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga: Oznacza ryzyko obrażeń, śmierci lub uszkodzenia sprzętu w przypadku nieprzestrzegania 
instrukcji obsługi.

Przeczytaj instrukcję.

Produkt spełnia obowiązujące dyrektywy europejskie, a zgodność z właściwymi dyrektywami 
została potwierdzona.

Uwaga! Gorąca powierzchnia.

 ZAGROŻENIE

Jeżeli wyczuwasz zapach gazu:
1. Zamknij dopływ gazu do urządzenia.
2. Zgaś otwarty ogień.
3. Jeżeli zapach wciąż jest wyczuwalny, natychmiast wezwij pogotowie gazowe lub straż pożarną.

 UWAGA!

 Nieprawidłowy montaż, regulacja, modyfi kacje, serwis lub konserwacja mogą być przyczyną urazu lub 
szkody majątkowej.

 Przed montażem lub serwisowaniem tego urządzenia przeczytaj dokładnie instrukcję montażu, obsługi 
i konserwacji.

 Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do pożaru lub wybuchu, którego następstwem może być 
szkoda majątkowa, uraz lub śmierć

 ZAGROŻENIE!

NIE UŻYWAJ grilla gazowego do gotowania lub podgrzewania wewnątrz pomieszczeń. Mogłoby to spowodować 
nagromadzenie się TRUJĄCYCH gazów, które mogą powodować uduszenie.
NIE UŻYWAJ urządzenia w pomieszczeniach lub na pokładzie łodzi ani w przyczepach kempingowych.
ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI. JEŻELI MONTUJESZ TO URZĄDZENIE DLA 
INNEJ OSOBY, PRZEKAŻ JEJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.

WAŻNE OSTRZEŻENIE: PRZED MONTAŻEM I UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE!

 UWAGA

W pobliżu tego urządzenia lub jakiegokolwiek innego urządzenia NIE PRZECHOWUJ i NIE UŻYWAJ benzyny 
ani innych palnych substancji i cieczy. Butli gazowej, która nie jest podłączona do urządzenia, NIE WOLNO 
przechowywać w pobliżu tego ani jakiegokolwiek innego urządzenia.
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Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Przed użyciem tego grilla przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i informacje o środkach bezpieczeństwa i upewnij się, 
że są one zrozumiałe.

 ZAGROŻENIE

Aby zapobiec ryzyku pożaru lub wybuchu podczas testowania szczelności instalacji gazowej:
1.  „Test szczelności instalacji gazowej“ przeprowadź przed rozpaleniem grilla, przy każdym podłączeniu butli 

gazowej.
2.  Nie pal papierosów. Podczas wykonywania testu szczelności instalacji gazowej w danym miejscu nie 

używaj i nie przechowuj potencjalnych źródeł zapłonu.
3.  Wykonuj test szczelności instalacji gazowe w dobrze wentylowanym miejscu.
4.  Do testu szczelności instalacji gazowej nie używaj zapałek, zapalniczek ani płomieni.
5.  Nie używaj grilla, dopóki nie zostaną usunięte wszystkie nieszczelności. Jeżeli niemożliwe jest zatrzymanie 

wycieku gazu, odłącz dopływ propanu. Wezwij serwisanta instalacji gazowych lub miejscowego dostawcę 
propanu.

 UWAGA

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.
4.  Urządzenie należy umieszczać w bezpiecznej odległości od materiałów łatwopalnych.
5.  Nie poruszaj urządzeniem podczas pracy.
6.  Po zakończeniu grillowania zamknij zawór gazu na butli.
7.  Wszelkie modyfi kacje urządzenia mogą stanowić źródło zagrożenia.
8.  Ten grill jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego i zabrania się jego używania wewnątrz 

budynków, garaży lub w jakiejkolwiek innej przestrzeni zamkniętej.
9.  Ten grill jest przeznaczony do użytku wyłącznie z propanem (butlę ciśnieniową na propan należy zakupić 

oddzielnie).
10.  Zabrania się podłączania tego grilla bezpośrednio do samodzielnej instalacji propanu w przyczepie 

kempingowej, kamperze lub domu.
11.  W żadnym przypadku nie używaj węgla drzewnego ani podpałek w płynie.
12.  Spożycie alkoholu lub stosowanie leków może obniżyć percepcję, utrudniając prawidłowy montażu 

i bezpieczne używanie tego urządzenia.
13.  Nie używaj do rozpalania benzyny, nafty ani alkoholu!
14.  Grill należy umieścić na twardej i równej powierzchni, w odpowiedniej odległości od substancji 

łatwopalnych. Powierzchnia asfaltowa lub asfaltowo-betonowa może nie być odpowiednia do tego celu.
15.  NIE PRÓBUJ przestawiać rozpalonego grilla.
16.  Nie pozostawiaj rozpalonego grilla bez nadzoru, w szczególności zachowuj odpowiednią odległość dzieci 

i zwierząt domowych od grilla.
17.  Nie używaj grilla podczas silnego wiatru.
18.  Nie używaj grilla, który nie jest KOMPLETNIE zmontowany i którego wszystkie elementy nie są bezpiecznie 

przymocowane i dokręcone.
19.  Utrzymuj wszelkie łatwopalne przedmioty i powierzchnie w odległości co najmniej 61 cm (24 cali) od grilla. 

NIE UŻYWAJ tego grilla gazowego ani żadnego innego produktu gazowego pod jakimkolwiek dachem lub 
w pobliżu jakichkolwiek niezabezpieczonych konstrukcji palnych
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20. Jeżeli butla gazowa nie jest używana, na wylocie zaworu butli zamontuj osłonę zabezpieczającą 
przed pyłem. Na wylocie zaworu butli ciśnieniowej należy montować wyłącznie taki rodzaj osłony 
zabezpieczającej przed pyłem, jaki dostarczono razem z zaworem butli. Inne rodzaje osłon lub zatyczek 
mogą spowodować wyciek propanu.

 UWAGA

1. Nie przechowuj zapasowych butli gazowych w odległości mniejszej niż 3 m (10 stóp) od tego urządzenia
2. Nie przechowuj i nie używaj benzyny ani innych płynów łatwopalnych w odległości mniejszej niż 8 m (25 

stóp) od tego urządzenia.
3. Podczas gotowania z użyciem oleju/tłuszczu nie dopuść, aby temperatura oleju/tłuszczu przekroczyła 

177°C (350°F).
4. Nie pozostawiaj oleju/tłuszczu bez nadzoru.

 UWAGA

 Dopóki grill się całkowicie nie ochłodzi (około 45 min), nie dotykaj metalowych elementów grilla. Jeżeli nie 
stosujesz środków ochronnych (ściereczki, rękawice, rękawice do grilla itp.) istnieje ryzyko oparzenia.

 Nie używaj w środowisku zagrożonym wybuchem. Utrzymuj miejsce grillowania czyste i bez materiałów 
łatwopalnych, benzyny i innych palnych substancji i cieczy.

 Jakiekolwiek przeróbki grilla są zabronione.
 Przed każdym użyciem wyczyść urządzenia i sprawdź stan węża. W przypadku pojawienia się oznak 

otarcia, zużycia, przecięcia lub wycieku gazu, wąż należy wymienić przed użyciem urządzenia. Zapasowy 
wąż wraz z wyposażeniem musi być zgodny ze specyfi kacją producenta.

 Przesuń przewody gazowe jak najdalej od gorących powierzchni i skapującego gorącego tłuszczu.
 Nigdy nie przechowuj pełnego zbiornika w rozgrzanym samochodzie lub w bagażniku. Ciepło powoduje 

wzrost ciśnienia gazu, co mogłoby doprowadzić do otwarcia zaworu bezpieczeństwa i wycieku gazu.

 UWAGA

 Płynny propan (LP – Liquid propane) jest łatwopalny i w przypadku nieprawidłowego użytkowania może być 
niebezpieczny. Przed użyciem jakiegokolwiek produktu LP należy zapoznać się z jego charakterystycznymi 
właściwościami.

 Właściwości charakterystyczne LP: Łatwopalny, pod ciśnieniem wybuchowy, cięższy od powietrza, osadza 
się i gromadzi w niższych partiach.

 W stanie naturalnym propan jest bezwonny. Ze względu na bezpieczeństwo dodaje się do niego środek 
zapachowy, którego zapach przypomina zgniłą kapustę.

 Kontakt z LP może spowodować odmrożenia skóry.
 Ten grill jest fabrycznie przystosowany WYŁĄCZNIE do użycia z gazem LP.
 W żadnym przypadku nie używaj butli z gazem LP, która ma uszkodzony korpus, zawór, kołnierz lub 

podstawę.
 Wgnieciona lub skorodowana butla z gazem LP może być niebezpieczna i należy przekazać ją do kontroli 

dostawcy gazu LP.

 UWAGA

Obszar zaworu, palników i przepustów cyrkulacji powietrza w grillu należy utrzymywać w czystości. 
Przed każdym użyciem należy grill skontrolować.
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Informacje ogólne

 WYMAGANA BUTLA NA PROPAN:
 Grill gazowy NIE JEST przeznaczony do użytku komercyjnego!
 Jeżeli nie używasz urządzenia gazowego do przygotowywania potraw, BEZWZGLĘDNIE zamknij dopływ 

gazu na butli ciśnieniowej.
 BEZWZGLĘDNIE stosuj regulator ciśnienia i zespół węża dostarczany wraz z tym grillem gazowym. 
 Grill można używać z butlami gazowymi od 1 kg do 15 kg. 
 Kieruj się informacjami technicznymi zawartymi w instrukcji obsługi i skonsultuj z lokalnym dostawcą gazu, 

czy masz właściwą butlę gazową do swojego grilla.
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2. INSTRUKCJA OBSŁUGI
Ustawienie grilla i butli gazowej

Grill barbecue

 Postaw grill barbecue na wytrzymałej, równej i ognioodpornej powierzchni.
 Zapewnij utrzymanie bezpiecznej odległości co najmniej 60 cm od okolicznych łatwopalnych powierzchni.
 Nie przemieszczaj tego grilla barbecue, jeżeli jest rozpalony lub jeszcze gorący po grillowaniu.

Ciśnieniowa butla gazowa

 Umieść ciśnieniową butlę gazową tak, aby nie była wystawiona na ciągłe działanie światła słonecznego lub 
innego źródła ciepła.

 Ciśnieniową butlę gazową należy umieścić podczas użytkowania obok grilla, a nie pod nim.
 Zadbaj o to, aby wąż nie zetknął się z żadnym elementem grilla, który rozgrzewa się podczas użytkowania. 

Upewnij się, że nie jest on naprężony, zagięty i że nie istnieje ryzyko jego uszkodzenia przez inne przedmioty.

Podłączenie butli ciśnieniowej

 To urządzenie przeznaczone jest tylko do użycia z niskociśnieniowym gazem propan lub butan lub 
mieszanką LPG, wyposażoną w odpowiedni niskociśnieniowy regulator w postaci elastycznego węża.

 Wąż powinien być przymocowany do regulatora i urządzenia specjalnymi klamrami. Upewnij się, że 
elastyczny wąż nie może mieć kontaktu z gorącą powierzchnią oraz unikaj skręcania go.

 Informacje o odpowiednim regulatorze butli gazowej uzyskasz u swego sprzedawcy LPG.

Regulator i wąż

 Przy powyższych wartościach ciśnienia używaj wyłącznie regulatorów i węży certyfi kowanych dla LPG. 
 Użycie niewłaściwego regulatora lub węża jest niebezpieczne; Przed użyciem grilla zawsze kontroluj, czy 

ma właściwe elementy.
 Użyty wąż musi odpowiadać właściwej normie dla kraju użycia. Zużyty lub uszkodzony wąż należy 

wymienić. Upewnij się, że wąż nie jest zatkany, skręcony oraz że jedyna część grilla, z którą jest w kontakcie, 
to ta, która jest konieczna do jego podłączenia.

 Długość elastycznego węża nie może przekroczyć 1,5 m. Wąż powinien być certyfi kowany według 
obowiązującej normy EN i odpowiadać miejscowym przepisom.

 Ważne:

 Przed rozpoczęciem podłączania butli ciśnieniowej upewnij się, że regulator jest ustawiony w pozycji OFF 
(Wyłączono).

 Wygląd regulatorów i sposób ich podłączania różni się w poszczególnych krajach.
 W poniższej tabeli przedstawiono podłączenie 6 typów regulatorów (A–F).
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1.

A

1. Skontroluj gumową uszczelkę regulatora. 
W przypadku jej uszkodzenia należy wymienić 
regulator.

2. Podłącz wąż gazowy do regulatora (jeżeli nie 
jest jeszcze podłączony) i dokręć zacisk węża. 
Podłącz regulator do butli gazowej, nakręcając 
go na złącze zaworu. Regulator przedstawiony 
na rysunku ma gwint lewoskrętny.

B

1. Upewnij się, że regulator ustawiono w pozycji 
OFF (Wyłączono). Unieś sprężynowy kołnierz 
zabezpieczający i przymocuj regulator do górnej 
części butli gazowej.

2. Dociśnij kołnierz zabezpieczający dopóki nie 
usłyszysz odgłosu zatrzaskiwania.

C

Podłącz regulator do butli gazowej, obracając 
nakrętkę zabezpieczającą w kierunku zgodnym 
do kierunku ruchu wskazówek zegara.
Obróć regulator tak, aby otwór wentylacyjny (c1) 
znajdował się na dole.

D

Podłącz regulator do butli gazowej, obracając 
nakrętkę zabezpieczającą w kierunku 
przeciwnym do kierunku ruchu 
wskazówek zegara.
Obróć regulator tak, aby otwór wentylacyjny (c1) 
znajdował się na dole.
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E

Upewnij się, że regulator ustawiono w pozycji OFF 
(Wyłączono).
Dociśnij regulator do zaworu, dopóki nie zablokuje się 
w swojej pozycji.

F

1. Upewnij się, że regulator ustawiono w pozycji 
OFF (Wyłączono). Unieś sprężynowy kołnierz 
zabezpieczający i dociśnij regulator do butli 
gazowej.

2. Dociśnij kołnierz zabezpieczający w dół, aby 
zablokować regulator na butli gazowej.

2. Podłącz butlę gazową do grilla i dokręć zacisk 
węża.

 Na rysunku przedstawiono podłączenie butli 
gazowej zgodnie z przepisami szwedzkich norm. 
W niektórych krajach wąż gazowy ma większą 
średnicę i jest całkowicie wciśnięty w złącze.

3. Zapewnij, aby pokrętła gazu były ustawione 
w pozycjiOFF (Wyłączono).

4. Otwórz butlę ciśnieniową, obracając pokrętło 
w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu 
wskazówek zegara.
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Test szczelności instalacji gazowej

 Przed użyciem tego grilla po każdym podłączeniu butli gazowej należy przeprowadzić test szczelności 
instalacji gazowej.

 Podczas kontroli szczelności nie pal papierosów.
 Kontrolę szczelności należy przeprowadzić na zewnątrz budynków.
 Do kontroli szczelności nie wolno używać zapalonej zapałki, zapalniczki ani innego źródła otwartego ognia.

Jak przeprowadzić test szczelności instalacji gazowej:
1. Przygotuj roztwór wody z niewielką ilością płynu do 

mycia naczyń.
2. Przy pomocy rozpylacza lub szczoteczką 

nanieś niewielką ilość roztworu wody mydlanej 
w miejscach przedstawionych na rysunku.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wycieków 
(jeżeli pojawiają się bąbelki), przed użyciem tego 
produktu należy je uszczelnić. Jeżeli nie jesteś 
pewny, jak używać tego grilla, przed użyciem 
produktu skontaktuj się z wykwalifi kowanym 
serwisantem.

Wskazówki rozpalania grilla barbecue

Przed rozpaleniem grilla włóż baterie 1,5 V typu AAA (nie są częścią zestawu)

1. Przed rozpaleniem przeczytaj wskazówki w instrukcji i przestrzegaj ich.
2. Upewnij się, że pokrętło jest w pozycji OFF, podłącz regulator do butli gazowej i włącz dopływ gazu według 

instrukcji.
3. Wciśnij pokrętło w dół i przytrzymaj, jednocześnie obracając nim w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara na pozycję MIN, dojdzie do zapalenia palnika. Jeśli nie, powtórz powyższe czynności.
4. Ustawienie temperatury przez obrót pokrętła na pozycję MAX / MIN.
5. Gdy chcesz wyłączyć grill, zamknij zawór butli gazowej, następnie przekręć pokrętło na urządzeniu 

w kierunku ruchu wskazówek zegara na pozycję OFF.

 UWAGA!

Jeśli nie uda się zapalić palnika, obróć regulator (w kierunku ruchu wskazówek zegara) na pozycję 
wyłączone oraz zamknij zawór butli ciśnieniowej.  Przed próbą ponownego zapalenia przy pomocy 
sekwencji zapalania, odczekaj pięć minut.
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PO KAŻDYM użyciu wyczyść grill barbecue.  NIE UŻYWAJ środków czyszczących z efektem szorującym ani 
łatwopalnych środków, ponieważ mogłoby dojść do uszkodzenia części tego produktu i wybuchu pożaru.  
Do czyszczenia użyj ciepłej wody z mydłem.

UWAGA:  Dostępne części mogą być bardzo gorące.  Zadbaj, aby małe dzieci znajdowały się 
w wystarczającej odległości od gorącego urządzenia (także podczas stygnięcia!).  

Zwłaszcza podczas manipulowania gorącymi częściami zaleca się używanie 
rękawic ochronnych (np. rękawic kuchennych).

O czym należy pamiętać przed użyciem grilla

 Ryzyko oparzenia – noś rękawice ochronne.
 Ustawiaj grill na otwartej przestrzeni. Nigdy nie używaj go w zamkniętej przestrzeni lub pod dachem.
 Zachowaj bezpieczną odległość dzieci i zwierząt domowych od grilla.
 Nie pozostawiaj grilla bez nadzoru podczas pracy.
 Podczas używania grilla pokrywa nie może być zamknięta dłużej niż przez 5 minut, w przeciwnym razie 

istnieje ryzyko uszkodzenia i odbarwienia.

Czyszczenie i konserwacja

 Poczekaj, aż grill całkowicie wystygnie i oczyść zewnętrzne powierzchnie wilgotną ściereczką. Używaj 
wyłącznie delikatnych środków czyszczących; w żadnym przypadku nie stosuj rozpuszczalników lub 
żrących środków chemicznych.

 Regularnie kontroluj stan węża gazowego wyginając go. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek pęknięć, 
wymień wąż przed kolejnym użyciem grilla.

 W razie potrzeby dokładnie wyczyść grill:
 -  Zdejmij regulator z butli gazowej na gaz i odłóż go na bok.
 -  Wyjmij ruszt do pieczenia i ostrożnie umyj go ręcznie.
 -  Ostrożnie zeskrob pozostałości tłuszczu z wnętrza grilla przy pomocy plastikowego lub drewnianego 

narzędzia.
 -  Możesz również ostrożnie umyć i wysuszyć wnętrze grilla wodą i delikatnym środkiem czyszczącym. 

Nie dopuść, aby do węża gazowego i palnika dostała się woda.
 -  W razie potrzeby zdejmij i umyj miskę używaną do wychwytywania tłuszczu.

Przechowywanie

 Podczas sezonu grillowego należy przemieścić nieużywany grill na zewnątrz budynku, w miejsce chronione 
przed wiatrem.

 Przed przeniesieniem grilla do wnętrza budynku na okres zimowy, należy oczyścić go zgodnie z instrukcją 
w części Czyszczenie i konserwacja.

 Usuń butlę gazową i zadbaj o to, aby wąż gazowy nie był zagięty lub uszkodzony przez inne przedmioty.
 Grill barbecue należy przechowywać w suchym, niezapylonym środowisku, poza zasięgiem dzieci.



PL

GRILL GAZOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

61Instrukcja obsługi

Serwis

Kompetentna i uprawniona osoba powinna co roku przeprowadzić serwis gazowego grilla barbecue. 

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Nie da się zapalić 
palników przy 
pomocy systemu 
rozpalania

1. Butla gazowa na LP jest pusta 1. Wymień butlę gazową na pełną

2. Uszkodzony regulator 2. Skontroluj lub wymień regulator 
3. Zanieczyszczony palnik 3. Wyczyść palnik

4. Zanieczyszczone dysze gazu lub wąż 
gazu

4. Wyczyść dysze i wąż gazowy

5. Przewodnik elektrody na elektrodzie lub 
jednostce zapalającej jest poluzowany 
lub odłączony

5. Podłącz przewodnik ponownie

6. Elektroda lub przewodnik są uszkodzone. 
Uszkodzony zapalnik przyciskowy

6. Wymień elektrodę i przewodnik. 
Wymień zapalnik

Nie można zapalić 
palnika zapałką

1. Butla gazowa na LP jest pusta 1. Wymień butlę gazową na pełną

2. Uszkodzony regulator 2. Skontroluj lub wymień regulator
3. Zanieczyszczony palnik 3. Wyczyść palnik
4. Zanieczyszczone dysze gazu lub wąż 

gazu
4. Wyczyść dysze i wąż gazowy

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

1. Butla gazowa na LP jest za mała 1. Użyj większej butli gazowej 

2. Zanieczyszczony palnik 2. Wyczyść palnik

3. Zanieczyszczone dysze gazu lub wąż 
gazu

3. Wyczyść dysze i wąż gazowy

4. Wietrzna pogoda 4. Używaj grilla w lepiej osłoniętym 
miejscu

Dane techniczne

Producent
FAST ČR, a.s.; Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic    

www.fi eldmann.eu 
Oznaczenie modelu FZG 2001 Grill gazowy    
Kategoria gazu I3B/P(30) 
Rodzaj i ciśnienie gazu mieszanka PB / 30 mbar
ø dyszy wtryskowej 0,92 mm
Zalecany rozmiar butli PB 10 kg
Moc cieplna 3,5 kW
Maksymalna temperatura 800 °C
Ciężar 7,5 kg

Wyprodukowano w Chinach
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FZG 2001

Schemat części dla FZG 2001

3. SCHEMAT CZĘŚCI DLA FZG 2001

Numer oznaczenia Nazwa części Ilość sztuk

1 Grill 1x

2 Sprzęt ręczny 1x

3 Ruszt do grillowania 1x

4 Opiekacz grillujący 1x

5 Boczne kratki 2x
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4. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
 Ostrzeżenie! Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych i elektronicznych do zwykłego, niesegregowanego 

odpadu komunalnego. Skorzystaj z kontenerów do segregacji śmieci. 
 Szczegółowe informacje dotyczące recyklingu tego urządzenia elektrycznego uzyskasz u autoryzowanego 

sprzedawcy lub w punkcie recyklingu.

5. UTYLIZACJA

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE
UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ
Zużyte opakowanie przekaż do wyznaczonego miejsca zbiórki odpadów w miejscu zamieszkania.

To urządzenie wraz z wyposażeniem wykonano z różnych materiałów, np. z metalu 
i tworzyw sztucznych. 
Uszkodzone elementy należy przekazać do punktu recyklingu. Pytania należy kierować do 
właściwego organu lokalnego.

Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymogi wszystkich właściwych dyrektyw UE.

Tekst, design i dane techniczne mogą się zmienić bez uprzedzenia i zastrzegamy sobie prawo do 
dokonania tych zmian.


