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1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
Dôležité bezpečnostné upozornenia

Výrobok starostlivo vybaľte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu
skôr, ako nájdete všetky súčasti výrobku.
Výrobok uschovávajte na suchom mieste mimo dosahu detí.
Čítajte všetky upozornenia a pokyny. Zanedbanie pri dodržovaní varovných upozornení a
pokynov môžu mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.

Obal

Výrobok je umiestnený v obale brániacom poškodeniu pri transporte. Tento obal je surovinou a je 
možné ho preto odovzdať na recykláciu.

Návod na použitie

Kým začnete so strojom pracovať, prečítajte si nasledujúce bezpečnostné predpisy a pokyny 
na používanie. Zoznámte sa s obslužnými prvkami a správnym používaním zariadenia. Návod 
starostlivo uschovajte pre prípad neskoršej potreby. Minimálne počas záruky odporúčame 
uschovať originálny obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, pokladničný doklad a 
záručný list. V prípade prepravy zabaľte stroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistíte si 
tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. sťahovaní alebo odoslaní do 
servisného strediska).

Poznámka: Ak odovzdávate stroj ďalším osobám, odovzdajte ho spoločne s návodom.
Dodržiavanie priloženého návodu na obsluhu je predpokladom riadneho používania stroja. 
Návod na obsluhu obsahuje aj pokyny pre obsluhu, údržbu a opravy.

Výrobca nepreberá zodpovednosť za nehody alebo škody, ktoré vzniknú 

následkom nedodržiavania tohto návodu.
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Popis stroja | Dôležité bezpečnostné pokyny

3. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Zoznámte sa s nasledujúcimi bezpečnostnými pokynmi , len tak predídete možným poruchám , 
poškodenie produktu alebo úrazom . 

Uistite sa , že menovité napätie na typovom štítku produktu zodpovedá úrovni napätiu vašej
domácej napájacej siete . 
Zariadenie nesmú obsluhovať osoby s obmedzenými fyzickými , zmyslovými alebo
mentálnymi schopnosťami , s výnimkou prípadov, keď na ich bezpečnosť dohliada 
kvalifikovaná osoba alebo sú zodpovednou osobou riadne poučené , ako zariadenie 
obsluhovať . 
Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí . Hrozí riziko udusenia . 
Zamedzte prístupu detí a zvierat k podpaľovačov ik samotnému grilu ! Hrozí riziko vzniku
popálenín ! Podpaľovač nie je hračka . 
Nikdy nenechávajte zapnutý podpaľovač a rozpálený gril bez dozoru . 
Produkt používajte výhradne vo vonkajšom prostredí . 
Pozor , vykurovacie teleso podpaľovače sa počas prevádzky silno zahrieva . Horúce zostáva
aj niekoľko minút po vypnutí . Podpaľovač držte výhradne za rukoväť ! 
Uchovávajte podpaľovač mimo dosahu horľavých látok a kvapalín . 
Pri použití elektrického podpaľovače nepoužívajte žiadny ďalší ( kvapalný ) podpaľovač . 
Vypnite podpaľovač cca 10 - 15 minút po tom , čo drevené brikety dostatočne tlejú . 
Podpaľovač grilu nikdy neumývajte v umývačke riadu . 
Nepoužívajte elektrický podpaľovač pre varenie vody . Nikdy podpaľovač neponárajte do vody
ani iných tekutín ! Chráňte podpaľovač , napájací kábel a zástrčku pred pádom do vody či 
pred namočením . Nepoužívajte podpaľovač , ak prší alebo sneží , alebo ak je vlhký . 
Ak vám podpaľovač spadol do vody , okamžite ho odpojte od napájania . 
Pri použití podpaľovače sa uistite , že napájací kábel nie je nikde pricvaknutý ani zauzlovaný
a že sa nedotýka horúceho povrchu . 
Ďalej sa uistite , že o napájací kábel nemôže nikto zakopnúť . 
Odporúčame podpaľovač pripojiť do zásuvky s prúdovým chráničom s hodnotou zvyškového
prúdu < 30 mA . Vo Švajčiarsku je použitie zásuvky s prúdovým chráničom povinné . 
Požiadajte o radu svojho elektroinštalatéra . 

2. POPIS STROJA

Popis stroja (pozri obr. 1)

vykurovacie teleso
stojanček
rukoväť
kábel
Limit (dreveného uhlia)

1 - 
2 -  
3 -  
4 -  
5 - 
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Ak sa chystáte podpaľovač vyčistiť , uložiť späť do krabice či ho nebudete nejakú dobu

používať , nechajte ho najprv úplne vychladnúť . 

Pred vybraním zvyškov brikiet / popola z grilu je nechajte najprv úplne vychladnúť . 

Podpaľovač grilu vyčistite po každom použití . 

Pri vyťahovaní kábla z napájacej siete nikdy neťahajte za kábel , ale iba za zástrčku .

Podpaľovač je vypnutý iba v prípade , že je napájací kábel vytiahnutý zo zásuvky . 

Podpaľovač nepoužívajte , ak vlastné zariadenie , napájací kábel alebo zástrčka vykazujú

viditeľné známky poškodenia . Odovzdajte zariadenie na opravu do špecializovaného servisu. 

Nesnažte sa produkt demontovať a vlastnými silami opravovať . Produkt neobsahuje žiadne

komponenty , ktoré by ste mohli sami opraviť . V prípade otázok či problémov sa obráťte na 

zákaznícky servis . 

Vždy sa riaďte bezpečnostnými pokynmi , uvedenými výrobcom daného grilu . 

4. PREVÁDZKA

Účel použitia 

Produkt je určený na podpaľovanie dreveného uhlia a brikiet v griloch . Produkt je určený

výhradne pre domáce použitie . Je zakázané ho využívať na komerčné účely . Používajte 

produkt výhradne na podpaľovanie dreveného uhlia ; nepoužívajte ho k podpaľovanie 

plynových či elektrických grilov . Používajte výrobok len v súlade s pokynmi uvedenými v 

tomto návode . 

Termín Správny účel použitia zahŕňa aj prevádzku produktu v súlade s návodom na použitie . 

Použitie produktu nad rámec stanovených parametrov ( iný typ média , nadmerná použitá

sila) alebo v prípade nepovolených úprav ( rekonštrukcie , neoriginálne náhradné diely) môže 

viesť k vzniku závažných rizík a je považované za použitia produktu v rozpore so schváleným 

účelom použitia .

Použitie produktu 

POZOR! Uistite sa, že je podpaľovač umiestnený v správnej polohe

Umiestnite gril na stabilnú , vodorovnú a tepelne odolnú plochu . Pokryte dno grilu vrstvou

dreveného uhlia alebo brikiet . 

Na túto vrstvu umiestnite výhrevné teleso ( 1 ) podpaľovače . Uistite sa , že sa rukoväť ( 3 )

podpaľovače nachádza mimo gril . 

Teraz na vykurovacie teleso podpaľovače naukladajte niekoľko kusov dreveného uhlia alebo

brikiet do tvaru pyramídy . 

Znovu skontrolujte správnu pozíciu podpaľovače a napájacieho kábla . 

Pripojte podpaľovač k zásuvke napájacej siete , uzemnenej v súlade s miestnymi predpismi 

( 230 V ~ 50 Hz ) . 
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V závislosti na kvalite a množstve by malo použité drevené uhlie začať tlieť po cca 10 - 15
minútach . Potom podpaľovač odpojte od napájania . Uchopte podpaľovač za rukoväť a 
opatrne ho zložte z grilu . 

POZOR! Predtým, než podpaľovač vytiahnete z tlejúceho dreveného uhlia alebo brikiet, ho
odpojte od napájania.

POZOR! Podpaľovač je horúci ! Podpaľovač uchopte výhradne za rukoväť ( 3 ) ! 

POZOR! Ak podpaľovač práve nepoužívate, uložte ho do stojana.

Položte podpaľovač podľa celkového pohľadu na strane III na podperu ( 2 ) a nechajte ho
úplne vychladnúť . Podperu umiestnite na dostatočne veľkú , vodorovnú a tepelne odolnú 
plochu. Uistite sa , že sa o podpaľovač nemôže nikto spáliť a že nemôže dôjsť k vznieteniu 
žiadnych predmetov . 
Rozmiestnite vhodným nástrojom tlejúce uhlie po celom grilu . 

Čistenie a skladovanie 

Ak sa chystáte podpaľovač vyčistiť , uložiť späť do krabice či ho nebudete nejakú dobu
používať , nechajte ho najprv úplne vychladnúť . 
Pri čistení podpaľovače nepoužívajte žiadne agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky . 
Podpaľovač čistite iba vlhkou handričkou , popr . kefou . 
Podpaľovač skladujte na suchom mieste , ktoré je dostatočne chránené pred prachom ,
nečistotami a extrémnymi teplotami . 
Uchovávajte podpaľovač mimo dosahu detí .

5. TECHNICKÉ ÚDAJE
Menovité napätie : ................................................................................................................................. 230 V 50 Hz 
Menovitý výkon : ................................................................................................................................................ 800 W 
Dĺžka napájacieho kábla : ................................................................................................................................... 1 m 
Vykurovací had : ............................................................................................................................................... 1,50 m
Trieda ochrany : ............................................................................................................................................................. I
Rozmery podpaľovače grilov : ......................................................................................................... 50 x 19,2 cm 
Hmotnosť podpaľovače grilov : ......................................................................................................... Cca 0,45 kg 
Rozmery podpery : ....................................................................................................................... 19 x 15 x 6,3 cm

Používateľská príručka – jazyková mutácia.
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6. VYHLÁSENIE O ZHODE

Produkt / Názov : 

ELEKTRICKÝ podpaľovače grilov NA DREVENÉ UHLIE / Fieldmann 
Typ / Model : FZG 9001-E ...................................................................................................... 230V/50Hz/800W

Produkt spĺňa základné požiadavky nasledujúcich európskych smerníc : 

Smernice č 2006/95/ES týkajúce sa elektrických zariadení určených pre používanie v rámci
určitých limitov napätia ( nízke napätie ) 
Smernice č 2004/108/ES týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility ( EMC ) 
Smernice č 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických
a elektronických zariadeniach ( RoHS ) vrátane dodatkov .

Certifikácia CE:…………………………………………………………………...........................................................…………………..14

Spoločnosti FAST PLUS , a.s. je oprávnená konať v mene výrobcu . 

Výrobca : 

FAST ČR a.s. 
Černokostelecká 2111 , 100 00 Praha 10 
DIČ : CZ26726548

V Prahe , 23. decembra 2013 

Meno : Zdeněk Pech 
predseda predstavenstva                                             

                                                                                                             Podpis a pečiatka :
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Likvidácia

7. LIKVIDÁCIA

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, 
že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného 
komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte 
tieto výrobky na určené zberné miesta. V niektorých krajinách Európskej únie 
alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu 
predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou 
tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate 
prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské 
zdravie, čo by mohlo byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie 
podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného 
miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s 
národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie 
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné 
informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa. 

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie  
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, 
vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych 
úradov alebo od svojho predajcu

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň 
vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho 
upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ


