
 

Zasady bezpiecznego korzystania 
 z lampy na bioetanol 

 
1.Lampa może być używana jako ozdoba ustawiona na równym i twardym podłożu, i 
jest przeznaczona wyłącznie do użytku na zewnątrz. 
2.Przed pierwszym użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy jest prawidłowo 
złożone. 
3.Przed odpaleniem należy upewnić się, że pojemniki nie są przepełnione a lampa 
nie jest polana biopaliwem. 
4.Butelki z biopaliwem postawić w bezpiecznej odległości (co najmniej 1m od 
lampy). 
5.Do odpalenia najlepiej użyć długiej zapałki lub długiej zapalniczki 
6.Urządzenie nadaje się wyłącznie do spalania bioetanolu–paliwa/żelu 
7.Zabronione jest używanie produktów na bazie benzyny lub innych substancji 
palnych 
8.Nie należy używać lampy w sposób ciągły (nie dłużej niż 6 godzin). 
9.Nie wolno pozostawiać płonącego urządzenia bez nadzoru. 
10. Z uwagi na wysoką temperaturę urządzenia podczas pracy, należy unikać jego 
dotykania. Przed dotknięciem należy odczekać ok. 15 min. lub użyć rękawic 
ochronnych. 
11.Nigdy nie należy dolewać paliwa do pojemnika spalania podczas pracy urządzenia 
(podczas palącego się płomienia) ani do gorącego pojemnika spalania. 
12.Nie należy przenosić lampy, w której pali się płomień. 
13.W przypadku rozlania paliwa urządzenie musi zostać wytarte w celu uniknięcia 
zapalenia poza pojemnikiem spalania. 
14.Przed uzupełnieniem paliwa w zbiorniku, należy pozwolić na schłodzenie się 
lampy ( około15 min.). 

15.Lampa może być obsługiwana wyłącznie przez osoby dorosłe. Płonącą lampę 
należy chronić przed dziećmi oraz zwierzętami domowymi. 

16.Nigdy nie należy gasić lampy wodą! Aby zgasić płomień zanim wypali się płyn, 
należy przy użyciu uchwytu zamknąć dopływ powietrza lub zgasić płomień za 
pomocą specjalnego oprzyrządowania.(opcjonalnie) 

17.Zaleca się posiadanie odpowiedniego urządzenia gaśniczego w pobliżu lampy. 

18.Producent nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje, które wynikają z 
nieprawidłowego użytkowania urządzenia. Klient ma obowiązek zapoznania się z 
zasadami prawidłowego użytkowania. 

 

 

 



 

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 

 


