
NÁVOD K POUŽITÍ 

EGA 3404 

CZ ELEKTRICKÝ PODPALOVAČ 

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

 Model       EGA 3404 

 Napájení:       220-240 V, 50/60 Hz 

 Spotřeba:       800 W 

 Ochranná třída:     I 



 Krátkodobý provoz:    30 min. 

 Čistá váha:       0,50  kg 

Zařízení neustále podléhá změnám z důvodu vývoje a zlepšování zařízení! 
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VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi 

pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se 

záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s 

obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. 

Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte 

jim i tento návod k obsluze. 

• Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou 

potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není 

určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v 

otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, 

přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném 

případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s 

ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že 

máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo 

namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze 

zásuvky. 

• Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky 

(vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže 

nebudete přístroj používat, pokud chcete 

namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v 

případě poruchy. 

• Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud 

byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. 

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 

• Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z 

hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou 

závadu, neuvádějte jej do provozu. 

• Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž 

vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste 

eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel 

nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze 

výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou 

kvalifi  kovanou osobou. 

• Používejte jen originální příslušenství. 

• Respektujte prosím následující „Speciální 

bezpečnostní pokyny“. 

DĚTI A SLABÉ OSOBY  

• Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí 

neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu 

(plastové pytlíky, kartón, styropor atd.). 

VÝSTRAHA! 

Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí 

nebezpečí udušení! 

• Za účelem ochrany dětí a slabých osob před 

nebezpečím elektrických přístrojů dbejte na to, aby 

byl tento přístroj používán pouze pod dohledem. 

Tento přístroj není hračka. Zabraňte tomu, aby si s 

ním hrály malé děti. 

SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO 

ZAŘÍZENÍ 

• Zařízením manipulujte pouze za rukojeť. 

VÝSTRAHA:  

• Topná spirála se během provozu velmi zahřívá. 

 Nebezpečí popálení! Vždy držte zařízení za rukojeť. 

UPOZORNĚNÍ: 

• Nevystavujte zařízení dešti či vlhkosti! 

• Vkládejte zařízení do paliva po značku “ ”. 

• Nepoužívejte dodatečné chemické podpalovače či 

urychlovače! 

• Nepřidávejte dodatečný kyslík je-li zařízení v 

provozu! Zařízení lze tímto zničit výslednou vyšší 

teplotou. 

• Zařízení je uzpůsobené pro krátkodobé použití do 

maxima 30 minut. 

• Pokud zařízení nepoužíváte, je nezbytné jej ukládat 

do svého stojanu. 

• Ujistěte se, že napájecí kabel nebo jiný hořlavý 

materiál nepřichází do styku s topnou spirálou. 

• Zařízení je navrženo pouze pro podpálení dřevěného 

uhlí nebo briket. 



• Nepoužívejte zařízení s externím automatickým 

spouštěčem či jiným externím ovládácím systémem. 

• Zařízení nechejte zcela vychladnout, než jej 

uskladníte. 
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ZAPOJENÍ 

• Překontrolujte správnost údajů na energetickém štítku s 

nastavením el. sítě ve vašem bytě. 

• Napájecí kabel zastrčte do řádně instalované a 

zabezpečené síťové zástrčky o napětí 220-240 V, 50/60 

Hz. 

VAROVÁNÍ: 

• Používáte-li prodlužovací kabely, měly by mít v 

průměru nejméně  

1.5 mm². 

STOJAN / MONTÁŽ NA ZEĎ 

Dodávaný stojánek nabízí bezpečné uložení zařízení při 

chladnutí a uložení, pokud není používáno. 

VAROVÁNÍ: 

• Stojánek musí být postaven na stabilním a teplu 

odolném povrchu. 

• Stojánek lze přimontovat na zeď, kde je nezbytné jej 

řádně uchytit. 

• Zeď i povrch zdi, na které bude stojánek uchycený, 

nesmí být z hořlavého materiálu! 

Pro uchycení na zdi, použijte přibalenou sadu šroubků. 

POUŽITÍ 

• Naplňte pánev grilu z poloviny palivem (dřevěné uhlí 

nebo brikety). 

• Vložte podpalovač do paliva po značku “ ”. 

• Naplňte pánev grilu palivem. 

VAROVÁNÍ: 

 Překontrolujte umístěný podpalovač a jeho napájecí 

kabel, než jej zapojíte do sítě. Nesmí vypadnout! 

• Zapojte napájecí kabel do řádně instalované zásuvky o 

napětí 230 V, 50 Hz. 

POZNÁMKA: 

• Zařízení pracuje okamžitě. 

• V závislosti na kvalitě a kvantitě paliva, uhlí začne 

žhnout po ca. 10 až 15 minutách. 

• Odpojte zařízení ze sítě před vytažením z uhlí. 

• Zařízením operujte pouze za jeho rukojeť. Dbejte, aby 

nevypadlo žádné uhlí ven. 

• Umístěte zařízení na stojánek, kde jej nechejte zcela 

vychladnout. 

• Máte-li stojánek přimontovaný na zdi, opatrně zařízení 

usaďte na stojánek, kde jej nechejte zcela vychladnout. 

VAROVÁNÍ: 

 Zařízení je navrženo na krátkodobé použití v max. délce 

30 minut. Po 30 minutách užívání jej nechejte 

zchladnout a použijte znovu. 

3 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

VAROVÁNÍ: 

• Vždy odpojuje napájecí kabel před čištěním zařízení. 

• Zařízení nečistěte dříve, dokud nebude kompletně 

vychladlé. 

• Styk s vodou během čištění může zapříčinit zkrat či 

požár. 

UPOZORNĚNÍ: 

• Nepopužívejte kartáče a hrubé čističe. 



• Nepoužívejte kyselé čističe či takové, s příměsí 

kyselina jiných agresivních látek. 
Zařízení čistěte suchou měkkou látkou. 

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE 

 Tento přístroj byl vyroben s největší pečlivostí a nejmodernějšími výrobními metodami. Jsme přesvědčeni, že vám 

bude bezchybně sloužit, pokud budete dodržovat pokyny v návodu.  

 V případě jakékoliv závady se laskavě obraťte na svého obchodníka nebo přímo na servisní organizaci fi rmy. 

Dbejte též, aby vám prodávající řádně vyplnil záruční list. Pokud však budou na přístroji shledány cizí zásahy 

nebo bude obsluhován v rozporu s pokyny v návodu, záruční nároky zanikají. Rozebírání přístroje je zakázáno. 

OBAL: 

krabice – tříděný sběr 

papíru (PAP) polystyren – 

tříděný sběr (PS) PE sáček 

– tříděný sběr (PE) 

VÝROBEK: 

kabel bez zástrčky – tříděný 

sběr mědi plastové části – 

tříděný sběr (PP) kovové časti 

– železný šrot (FE) 



INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

(DOMÁCNOSTI) 

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo 

elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné 

likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.  

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. 
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