KARAMELIZER
INSTRUKCE
Při zakoupení hořák neobsahuje butan.Přečtěte si pokyny a seznamte se s produktem před použitím.
Návod uschovejte pro budoucí použití a občasné nahlédnutí.
Plyn je možno zakoupit v běžných trafikách a od většiny trafikantů, též v supermarketech u tabákových přepážek.
PLNĚNÍ PLYNEM
- používejte pouze butan
- plňte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
- ujistěte se, že je při plnění ventil v poloze VYPNUTO ( obr. 4 ) zašroubujte ve směru hodinových ručiček
na doraz
- otočte přístroj vzhůru nohama, vložte náplň, zmáčkněte a držte 3 až 4 sekundy, opakujte třikrát, pokud se
spray od ventilu vrací, znamená to,že je hořák naplněn ( obr. 1 )
- nic nepřidávejte na spodní část plynové nádoby
POUŽITÍ
Povolte ventil proti směru hodinových ručiček na 2/3. Plyn bude z hořáku syčet. ( obr. 2 ). Zmáčkněte tlačítko
zapalování, plamen se vznítí okamžitě ( obr. 3 )
Pokud se plamen nevznítí hned, zmáčkněte tlačítko zapalování znovu, dokud se nevznítí.
Držte hořák před sebou a stiskněte tlačítko zapalování.
ÚPRAVA PLAMENE
Upravte plamen na velikost 1 ½ až 2 ½ cm, delší plamen už není efektivní.
Plamen můžete upravit pomocí vzduchového límce, který ochlazuje plamen.
UZAVŘENÍ HOŘÁKU
Otočte ventil ve směru hodinových ručiček dokud se plamen úplně nezastaví.
Ujistěte se, že je plamen vypnutý a nechejte hořák vychladnout před uložením.
UPOZORNĚNÍ
NEPOKOUŠEJTE SE OPRAVIT NEBO DEMONTOVAT JAKÉKOLI ČÁSTI HOŘÁKU.
1. nedotýkejte se plamenometu ani letového límce v době provozu nebo krátce poté, je velmi horký
2. uchovávejte mimo dosah dětí
3. butan je extrémně hořlavý, zacházejte prosím s hořákem opatrně
4. při provozu držte zapalovač vždy od těla a očí
5. neskladujte pod přímým sluncem nebo na místě s vyšší teplotou než 40 °C
6. ujistěte se, že po skončení používání hořáku je ventil pevně uzavřen a plamen zcela uhašen
7. přístroj nepoužívejte déle než 1 hodinu bez přerušení
8. než přístroj po použití uskladníte, nechte ho vychladnout
9. nevhazujte do ohně
10. čtěte a dodržujte všechny pokyny a varování na palivové nádrži

