
PL
KOMIN DO ROZPALANIA GRILLA (Model PR-004) 

instrukcja obsługi
Szanowny kliencie,  
dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z 
niego w pełni zadowoleni. Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi opisują zasady 
prawidłowego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać 
w dowolnym momencie.
Przy pomocy tego komina można w łatwy sposób rozpalić węgiel drzewny i doprowadzić 
go do pożądanej temperatury. Nadaje się do rozpalania węgla drzewnego i brykietów 
przeznaczonych do użycia w dowolnym grillu.
Urządzenie to wyprodukowano z najwyższej jakości stali ocynkowanej. Do uchwytu 
przymocowano element, który chroni przed poparzeniami. Drewniany uchwyt zapewnia 
pewny chwyt oraz ochronę przed gorącym powietrzem. Pojemność komina umożliwia 
rozpalenie dużej ilości węgla drzewnego lub brykietu.
Sposób użycia: Kładziemy dwa kawałki stałej podpałki do grilla na niepalnej powierzchni 
lub bezpośrednio w palenisku. Nad palącą się podpałką stawiamy komin napełniony 
odpowiednią ilością węgla. Gdy węgiel osiągnie odpowiednią temperaturę (po ok. 15 do 20 
minutach), wsypujemy całą zawartość komina do paleniska grilla. Teraz można rozpocząć 
grillowanie.
Ochrona środowiska naturalnego
Po upłynięciu okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów 
domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym 
miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i 
wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko 
naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. 
Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki 
odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać 
nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.
Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze 
sprzedawcą. Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w 
niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w 
produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego 
użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, 
wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, 
zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, 
używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania 
nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych 
akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem 
oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać 
zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku 
nieprawidłowego zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.


