
Návod k použití flambovací pistole
Důležité!! Prosím, přečtěte si pozorně návod a seznamte se s výrobkem před jeho použitím. Přečtěte si prosím tyto pokyny příležitostně 
znovu, abyste si osvěžili paměť. Uschovejte si tyto pokyny pro budoucí použití.
Plnění plynem- obrázek A 
Před plněním plynu se ujistěte, že plynový plnicí ventil je pevně usazen. Používejte pouze vysoce kvalitní butan. Před použitím zásobník s 
plynem několikrát protřepejte, aby se plyn zahřál. Poté nasaďte zásobník s plynem svisle na plnící ventil (7) a stlačením flambovací pistoli 
naplňte. Po naplnění nechte přístroj několik minut v klidu. 
Zapálení- obrázek B, C, F
Vytáhněte dětskou pojistku (5) a držte jí - jak je znázorněno na obrázku B. Stiskněte zapalovací tlačítko (4), obr. C. Plamen bude hořet, dokud
je stisknuto zapalovací tlačítko (4). Po uvolnění zapalovacího tlačítka plamen zhasne- obr. F.
Nastavení plamene- obrázek D, E
Délku plamene nastavte během provozu otáčením regulátoru průtoku plynu (3), obr. D, na asi 10 - 25 mm. Nenastavujte plamen příliš velký, 
protože to zbytečně spotřebovává plyn a plamen je pak nestabilní. Pro zapnutí velmi horkého modrého plamene posuňte dopředu regulátor 
plamene (2)- obr. E, uvolněním regulátoru plamene (2) se plamen vrátí do původního nastavení.
Teplotní kontrola
Modrá část plamene je nejteplejší. Velmi jednoduchý způsob k řízení teploty je posunout špičku plamene od zahřívaných potravin. Menší 
množství tepla lze regulovat pomocí nastavení příslušné vzdálenosti plamene.
Pozor, bezpečnostní informace!
Tato příručka by měla být pečlivě přečtena před prvním použitím přístroje.
Návod by měl být stále k dispozici pro případné opětovné použití.
Tento přístroj je po naplnění plynem pod tlakem, proto jej chraňte před přímým teplem a slunečním svitem.
Zařízení, které má zjevné poškození se nesmí v žádném případě používat.
Sestavení přístroje z výroby nesmí být měněno. Je to nebezpečné!, Neautorizované úpravy na konstrukci přístroje jsou zakázané. Je 
zakázáno odstranit jakékoliv části přístroje, vyjma odnímatelného bezpečnostního stojanu, nebo použít díly, které nebyly schválené výrobcem.
Před plněním přístroje plynem se ujistěte, že je vypnutý.
Tento přístroj není hračka, ukládejte ho mimo dosah dětí.
Udržujte přístroj v čistém stavu a hořák bez prachu.
Chraňte přístroj před pádem, pád bývá velmi častou příčinou selhání.
Nedotýkejte se kovového krytu hořáku, když je přístroj v provozu, nebo krátce po použití. Kryt hořáku je horký a mohl by Vám způsobit 
zranění.
Uchovávejte zařízení tam, kde není vystaveno přímému slunečnímu záření, nebo teplotě vyšší než 40 ° C.
Při práci držte přístroj v bezpečné vzdálenosti od těla, obličeje, oblečení a hořlavých předmětů.
Butan je vysoce hořlavý. Prosím, postupujte velmi opatrně.
Nepoužívejte přístroj více než jednu hodinu bez přerušení.
Nenechávejte přístroj bez dozoru, když je připraven k použití.
Po každém použití se ujistěte, že regulátor průtoku plynu je pevně uzavřen a plamen je zcela uhašen.
Nechte přístroj po použití a před uložením úplně vychladnout.
Díly přístroje
1 kryt hořáku
2 regulátor plamene
3 regulátor průtoku plynu
4 zapalovací tlačítko 
5 dětská bezpečnostní pojistka
6 Bezpečnostní stojan (odnímatelný)
7 Plnící ventil


