
 

Zasady bezpiecznego korzystania z  

kominka, paleniska -grilla ogrodowego. 

UWAGA! 

Przed montażem i każdym użytkowaniem sprawdzić czy produkt jest wolny od wad 

pod kątem uszkodzeń. 

1.Nie należy używać produktu, dopóki nie zostanie kompletnie zmontowany i 
wszystkie części zostaną poprawnie zamocowane  

2.Produktprzedużyciemnależyustawićnarówniejnawierzchni,aby uniknąć jego 
przewrócenia.  

3.Produktzawsze należy używać na wolnym powietrzu, nigdy w zamkniętych 
pomieszczeniach.  

4.Jeśli produkt posiada funkcję grilla to:-należy sprawdzić czy opcjonalny ruszt jest 
dobrze włożony,-podczas pierwszego użycia ruszt jak i planszę należy podgrzewać 
przez ok. 20 minut bez jedzenia,-należy starannie czyścić ruszt produktu-resztki 
tłuszczowe mogą się palić. 

5.Niestosować do rozpalenia lub w trakcie palenia benzyny, spirytusu, ropy i innych 
łatwopalnych cieczy. 

6.Stosować tylko podpałki odpowiednio do normy europejskiej dotyczących 
podpałek(EN 1860-3),  

7.Produktmoże być obsługiwany wyłącznie przez osoby dorosłe, nie będące pod 
wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. 
8.Niezostawiaćproduktubeznadzoru.Należychronićprzeddziećmioraz zwierzętami 
domowymi. 

9.Produktnie powinien być używany w sposób ciągły, nie dłużej niż 5h.  

10.Produkt należy trzymać z miejscu niedostępnym dla dzieci.  

11.Jeśli produkt nie jest używany, należy przykryć go pokrowcem, aby przedłużyć 
jego żywotność.  

12.Nie należy trzymać dłoni nad produktem! Istnieje ryzyko poparzenia !  

13.Należyzachowaćostrożnośćро ugaszeniu ognia w produkcie. Powierzchnie 
pozostaną jeszcze gorące przez pewien czas.  

14.Nieużywaćwodydogaszeniaognia,ponieważmożetospowodowaćuszkodzenie 
produktu. Należy pozwolić, by ogień samoczynnie wygasł lub użyć piasku do 
zasypania.  

15.Należy mieć gaśnicę w pobliżu produktu.  

16.Nie polewać rozgrzanego produktu wodą oraz nie czyścić myjką ciśnieniową.  

17.Produkt należy trzymać z dala od materiałów łatwopalnych. Należy zachować 
odpowiednią odległość od innych przedmiotów –minimum 2,5metra.  



 

18.Należy stosować wyłącznie suche rozpałki. Należy palić w produkcie drewnem o 
maksymalnej wysokości stosu 20 cm.  

19.Drewno powinno być ułożone па palenisku w taki sposób, aby nie wystawało poza 
jego krawędzie. 

20.Duży ogień jest niebezpieczny i może uszkodzić lub skrócić żywotność produktu!  

21.Należy regularnie czyścić produkt, аbу przedłużyć jego żywotność.  

22.Należy każdorazowo usuwać popiół i resztki drewna z produktu.  

23.Prace czyszczące przeprowadzać па chłodnych powierzchniach  

 

UWAGA! Produkt w trakcie palenia nagrzewa się do wysokiej temperatury i grozi 
poparzeniem. Nie należy dotykać nagrzanego produktu lub używać rękawic 
ochronnych, zabezpieczających przed poparzeniem. Przy eksploatacji piecyka 
zawsze należy stosować się do przepisów bezpieczeństwa pożarowego.  

 

Gwarancja 

Udzielamy gwarancji na produkt na okres dwóch lat od daty zakupu. Gwarancja 

obejmuje wady produkcyjne i materiałowe oraz zapewnia dostawę wadliwych 

części. Wymiany zużytych części produktu nie są objęte niniejsza gwarancją. 

Nieprawidłowa obsługa i wszelkie samowolne modyfikacje produktu prowadza do 

odstąpienia od gwarancji. Elementy wykonane ze szkła oraz z drewna egzotycznego 

nie obejmuje gwarancja. 

 

W razie jakichkolwiek pytań i niejasności przy obsłudze Kominka-grilla należy 

kontaktować się z producentem:  

FPH BLENDER, 14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 5F, Polska 

Tel.: +48 89 646 49 62 

 


