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Bezpečnostní pokyny:
• Před použitím flambovací pistole si pečlivě přečtěte tento návod.
• Návod musí být uchováván na dostupném místě pro případné nahlédnutí.
•  Tato flambovací pistole obsahuje butanový plyn pod tlakem. Nevystavujte ho přímému 

působení horka a slunečního záření.
•  Výrobcem provedená montáž a nastavení zařízení nesmí být změněny. Výrobcem provedená 

montáž a nastavení zařízení nesmí být změněny. Provádění nepovolených konstrukčních 
změn na zařízení , odstraňování dílů nebo použití jiných než výrobcem schválených dílů je 
nebezpečné.

•  Před plněním butanového plynu se ujistěte, že je flambovací pistole vypnutá.
• Tato flambovací pistole není určena ke hraní. Udržujte ji prosím mimo dosah dětí.
•  Udržujte trysku bez prachu, nenechte přístroj spadnout na zem a vyhněte se silným nárazům. 

Ty jsou zpravidla příčinou funkčních poruch.
• Nedotýkejte se krytky plamene, pokud je horká.
•  Neskladujte přístroj na přímém slunečním záření nebo ne místě, kde teplota  

překračuje 40 °C (104 °F).
•  Při zapálení a během používání udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od obličeje,   

těla a oděvů.
• Butanový plyn je extrémně hořlavý. Postupujte opatrne.
•  Nepoužívejte přístroj déle než jednu hodinu bez přerušení.
• Nikdy nenechte přístroj během používání bez dozoru.
•  Ujistěte se, že je po každém použití tlačítko ovládání toku plynu pevně zavřené a plamen zcela 

vyhaslý.
• Po použití nechte zařízení vychladnout, než ho uložíte.

Bezpečnostné pokyny:
• Pred použitím pištole si pozorne prečítajte tento návod.
• Návod si odložte, aby ste ho v prípade potreby mali k dispozícii.
•  Táto pištoľ obsahuje butánový plyn pod tlakom. Zabráňte kontaktu s priamym teplom a 

slnečným žiarením.
•  Za žiadnych okolností nepoužívajte zariadenie, ktoré je viditeľne poškodené. Montáž a 

nastavenie zariadenia vykonané výrobcom sa nesmie meniť. Je nebezpečné vykonávať 
nepovolené konštrukčné zmeny na zariadení, odstraňovať diely alebo používať iné ako 
výrobcom schválené diely.

•  Pred plnením butánovým plynom sa uistite, že je pištoľ vypnutá. 
•  Táto pištoľ nie je hračka. Uchovávajte ju mimo dosahu detí. 
•  Bráňte prístupu prachu do dýzy, chráňte zariadenie pred pádom a vyhýbajte sa prudkým 

nárazom. Tie sú spravidla príčinami funkčných porúch.
• Nedotýkajte sa otvoru pre plameň, keď je horúci.
•  Zariadenie neskladujte na mieste s priamym slnečným žiarením ani na inom mieste, kde 

teploty presahujú 40 °C (104 °F). 
•  Pri zapaľovaní a počas používania dodržiavajte vzdialenosť od tváre, tela a oblečenia. 
• Butánový plyn je extrémne horľavý. Při používání postupujte opatrně.
•  Zariadenie nepoužívajte bez prerušenia dlhšie ako hodinu. 
• Počas prevádzky nenechávajte zariadenie bez dohľadu. 
•  Po každom použití sa uistite, že kontrolný gombík pre tok plynu je pevne uzavretý a plameň 

je zahasený. 
• Po použití nechajte zariadenie pred odložením vychladnúť. 
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Krytka plamene

Směrová páčka

Tlačítko ovládání toku plynu

Spouštěcí spínač

Otvor pre plameň 

Nastavovacia páka 

Kontrolný gombík pre tok plynu

Spúšťací spínač 

Mechanismus dětské pojistky

Bezpečnostní stojan (odnímatelný)

Plnicí plynový ventil

Detská poistka 

Bezpečnostný stojan (snímateľný) 

Plniaci ventil 

Zapálení
•  Zatáhněte za mechanismus dětské pojistky (5) a utáhněte ho.

•  Stiskněte spouštěcí spínač (4) a podržte ho stisknutý.  
Flambovací pistole bude hořet tak dlouho, dokud zůstane stisknutý 
spouštěcí spínač (4)..

•  Jakmile spouštěcí tlačítko (4) uvolníte, plamen zhasne.

Zapálenie 
•  Potiahnite detskú poistku (5) a podržte ju.

•  Stlačte spúšťací spínač (4) a držte ho stlačený.    
Pištoľ horí dovtedy, kým zostane spúšťací spínač (4) stlačený.

•  Akonáhle spúšťací spínač (4) uvoľníte, plameň zhasne.

Regulace plamene
•  Při použití regulujte plamen otáčením tlačítka ovládání toku plynu 

(3) přibližně na 10-25 mm (1/2"-1). 
•  Nenastavujte plamen na příliš velkou délku, tím dochází k plýtvání 

plynu a zhoršení stability plamene.

•  Posuňte směrovou páčku (2) dopředu pro regulaci tlumeného/ 
chladnějšího modrého plamene.

•  Modrá část plamene má nejvyšší teplotu. Jednoduchou možností 
kontroly plamene je sledování vzdálenosti modrého bodu plamene 
od zahřívaného objektu.

•  Pokud potřebujete mírné teplo, můžete ho docílit dodržením 
odpovídající vzdálenosti.

Regulácia ohňa 
•  Počas používania nastavte plameň otáčaním kontrolného gombíka 

pre tok plynu (3) približne na 10 – 25 mm (1/2“ – 1). 
•  Plameň nenastavujte na príliš veľkú dĺžku, aby ste nemrhali plynom 

a neznižovali stabilitu plameňa.

•  Pre utlmenie/schladenie plameňa stlačte nastavovaciu páku (2) a 
posuňte ju vpred.

•  Modrá časť plameňa je najhorúcejšia. Jednoduchý spôsob, ako 
regulovať plameň, je pomocou odstupu modrého bodu plameňa od 
zohrievaného objektu.

•  Keď potrebujete tlmenejšie teplo, môžete ho dosiahnuť pomocou 
príslušného odstupu. 

Naplnenie plynom Plnění plynu
•  Před plněním butanového plynu se ujistěte, že plnicí plynový  

ventil (7) těsní.
• Používejte výhradně butanový plyn.
• Nádobu s plynem několikrát protřepejte, aby se palivo zahřálo.
•  Zasuňte trysku nádoby vertikálně do plnicího plynového ventilu (7), 

použijte funkci pumpování pro dosažení optimálního výsledku.
•  Po naplnění nechte plyn několik minut zklidnit.

Naplnenie plynom 
•  Pred plnením butánovým plynom sa uistite, že je plniaci ventil (7) 

dobre utesnený.
•  Používajte výlučne butánový plyn. 
• Niekoľkokrát potraste nádobou s plynom, aby sa palivo zahrialo.
•  Dýzu nádoby zasuňte vertikálne do plniaceho ventilu (7), pre 

optimálny výsledok použite pumpovaciu funkciu. 
•  Po naplnení plynom nechajte niekoľko minút postáť. 


