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1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Důležitá bezpečnostní upozornění

Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu
dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
Výrobek uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
Čtěte všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění
a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Obal

Výrobek je umístěn v obalu bránícím poškozením při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej 
proto odevzdat k recyklaci.

Návod k použití

Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy a pokyny
k používání. Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod pečlivě 
uschovejte pro případ pozdější potřeby. Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat 
originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list.  V případě 
přepravy zabalte stroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu 
výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního místa).

Poznámka: Předáváte-li stroj dalším osobám, předejte jej společně s návodem.
Dodržování přiloženého návodu k obsluze je předpokladem řádného používání stroje.  
Návod k obsluze obsahuje rovněž pokyny pro obsluhu, údržbu a opravy.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem 
nedodržování tohoto návodu.
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2. POPIS STROJE
Popis stroje (viz obr. 1)

Topné těleso 
Stojánek 
Rukojeť 
Kabel 
Limit (dřevěného uhlí)

1 - 
2 -  
3 -  
4 -  
5 -

3. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
POZOR! Seznamte se s následujícími bezpečnostními pokyny, jen tak předejdete možným
poruchám, poškození produktu nebo úrazům.

Ujistěte se, že jmenovité napětí na typovém štítku produktu odpovídá úrovni napětí vaší
domácí napájecí sítě.
Zařízení nesmí obsluhovat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními
schopnostmi, s výjimkou případů, kdy na jejich bezpečnost dohlíží kvalifikovaná osoba nebo 
jsou odpovědnou osobou řádně poučeny, jak zařízení obsluhovat.
Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.
Zamezte přístupu dětí a zvířat k podpalovači i k samotnému grilu! Hrozí riziko vzniku
popálenin! Podpalovač není hračka.
Nikdy nenechávejte zapnutý podpalovač a rozpálený gril bez dozoru.
Produkt používejte výhradně ve venkovním prostředí.
Pozor, topné těleso podpalovače se během provozu silně zahřívá. Horké zůstává i několik
minut po vypnutí. Podpalovač držte výhradně za rukojeť!
Uchovávejte podpalovač mimo dosah hořlavých látek a kapalin.
Při použití elektrického podpalovače nepoužívejte žádný další (kapalný) podpalovač.
Vypněte podpalovač cca 10 - 15 minut poté, co dřevěné brikety dostatečně doutnají.
Podpalovač grilu nikdy nemyjte v myčce na nádobí.
Nepoužívejte elektrický podpalovač pro vaření vody. Nikdy podpalovač neponořujte do vody
či jiných kapalin! Chraňte podpalovač, napájecí kabel a zástrčku před pádem do vody či před 
namočením. Nepoužívejte podpalovač, pokud prší nebo sněží nebo pokud je vlhký.
Pokud vám podpalovač spadl do vody, ihned jej odpojte od napájení.
Při použití podpalovače se ujistěte, že napájecí kabel není nikde skřípnutý ani zauzlovaný a že
se nedotýká horkého povrchu.
Dále se ujistěte, že o napájecí kabel nemůže nikdo zakopnout.
Doporučujeme podpalovač připojit do zásuvky s proudovým chráničem s hodnotou
zbytkového proudu < 30 mA. Ve Švýcarsku je použití zásuvky s proudovým chráničem 
povinné. Požádejte o radu svého elektroinstalatéra.



FZG 9001-E

CZ       16 Důležité bezpečnostní pokyny | Provoz

Pokud se chystáte podpalovač vyčistit, uložit zpět do krabice či jej nebudete nějakou dobu

používat, nechte jej nejprve zcela vychladnout.

Před vybráním zbytků briket/popela z grilu je nechte nejprve zcela zchladnout.

Podpalovač grilu vyčistěte po každém použití.

Při vytahování kabelu z napájecí sítě nikdy netahejte za kabel, ale pouze za zástrčku.

Podpalovač je vypnutý pouze v případě, že je napájecí kabel vytažen ze zásuvky.

Podpalovač nepoužívejte, pokud vlastní zařízení, napájecí kabel nebo zástrčka vykazují

viditelné známky poškození. Předejte zařízení k opravě do specializovaného servisu.

Nesnažte se produkt demontovat a vlastními silami opravovat. Produkt neobsahuje žádné

komponenty, které byste mohli sami opravit. V případě dotazů či potíží se obraťte na 

zákaznický servis.

Vždy se řiďte bezpečnostními pokyny, uvedenými výrobcem daného grilu.

4. PROVOZ
Účel použití

Produkt je určen k podpalování dřevěného uhlí a briket v grilech. Produkt je určen výhradně

pro domácí použití. Je zakázáno jej využívat ke komerčním účelům. Používejte produkt 

výhradně k podpalování dřevěného uhlí; nepoužívejte jej k podpalování plynových či 

elektrických grilů. Používejte produkt pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.

Termín Správný účel použití zahrnuje také provoz produktu v souladu s návodem k použití.

Použití produktu nad rámec stanovených parametrů (jiný typ média, nadměrná použitá síla)

či v případě nepovolených úprav (rekonstrukce, neoriginální náhradní díly) může vést ke 

vzniku závažných rizik a je považováno za použití produktu v rozporu se schváleným účelem 

použití.

Použití produktu

POZOR! Ujistěte se, že je podpalovač umístěn ve správné poloze

Umístěte gril na stabilní, vodorovnou a tepelně odolnou plochu. Pokryjte dno grilu vrstvou

dřevěného uhlí nebo briket.

Na tuto vrstvu umístěte topné těleso (1) podpalovače. Ujistěte se, že se rukojeť (3)

podpalovače nachází mimo gril.

Nyní na topné těleso podpalovače naskládejte několik kusů dřevěného uhlí či briket do tvaru

pyramidy.

Znovu zkontrolujte správnou pozici podpalovače a napájecího kabelu.

Připojte podpalovač k zásuvce napájecí sítě, uzemněné v souladu s místními předpisy 

(230 V~ 50 Hz).
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V závislosti na kvalitě a množství by mělo použité dřevěné uhlí začít doutnat po cca 10 – 15

minutách. Poté podpalovač odpojte od napájení. Uchopte podpalovač za rukojeť a opatrně jej 

sejměte z grilu.

POZOR! Předtím, než podpalovač vytáhnete z doutnajícího dřevěného uhlí či briket, jej

odpojte od napájení.

POZOR! Podpalovač je horký! Podpalovač uchopte výhradně za rukojeť (3)

POZOR! Pokud podpalovač právě nepoužíváte, uložte ho do stojanu.

Položte podpalovač dle celkového pohledu na straně III na podpěru (2) a nechte jej zcela

vychladnout. Podpěru umístěte na dostatečně velkou, vodorovnou a tepelně odolnou plochu. 

Ujistěte se, že se o podpalovač nemůže nikdo spálit a že nemůže dojít ke vznícení žádných 

předmětů.

Rozmístěte vhodným nástrojem doutnající uhlí po celém grilu.

Čištění a skladování

Pokud se chystáte podpalovač vyčistit, uložit zpět do krabice či jej nebudete nějakou dobu

používat, nechte jej nejprve zcela vychladnout.

Při čištění podpalovače nepoužívejte žádné agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.

Podpalovač čistěte pouze vlhkým hadříkem, popř. kartáčem.

Podpalovač skladujte na suchém místě, které je dostatečně chráněné před prachem,

nečistotami a extrémními teplotami.

Uchovávejte podpalovač mimo dosah dětí.

5. TECHNICKÉ ÚDAJE
Jmenovité napětí: .................................................................................................................................. 230 V 50 Hz

Jmenovitý výkon:  ............................................................................................................................................. 800 W

Délka napájecího kabelu: .................................................................................................................................... 1 m

Topný had: .......................................................................................................................................................... 1,50 m

Třída ochrany: ................................................................................................................................................................ I

Rozměry podpalovače grilu: ............................................................................................................ 50 x 19,2 cm

Hmotnost podpalovače grilu: ............................................................................................................ Cca 0,45 kg

Rozměry podpěry: ................................................................................................................................ 19 x 15 x 6,3

Uživatelská příručka je v originálním jazyce.
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6. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Produkt / Název: 

ELEKTRICKÝ PODPALOVAČ GRILŮ NA DŘEVĚNÉ UHLÍ / FIELDMANN

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

Produkt splňuje základní požadavky následujících evropských směrnic:

Směrnice č. 2006/95/ES týkající se elektrických zařízení určených pro používání v určitých
mezích napětí (nízké napětí)
Směrnice č. 2004/108/ES týkající se elektromagnetické kompatibility (EMC)
Směrnice č. 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a
elektronických zařízeních (RoHS)

 včetně dodatků.

Certifikace CE:……………………………………………………………………….............................................................……………..14

Společnosti FAST ČR, a.s. je oprávněna jednat jménem výrobce.

Výrobce:

FAST ČR, a.s.

Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10

DIČ: CZ26726548

V Praze, 23. prosince 2013

Jméno: Zdeněk Pech

předseda představenstva                                                                                         Podpis a razítko:
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Likvidace

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, 

že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného 

komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto 

výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské 

unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu 

prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto 

produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 

potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což 

by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si 

vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné 

likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy 

uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné 

informace od svého prodejce nebo dodavatele. 

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii 
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, 

vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních 

úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj 

vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího 

upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

7. LIKVIDACE
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