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NÁVOD NA POUŽITIE FLAMBOVACIE PIŠTOĽE WEIS 
 
Výrobok:  Flambovacia pištoľ Weis 
 
Výrobca: Weis 
 
Kód výrobku: 226689255 
 

 

 
 
Popis: 
 
1. Integrovaný ovladač - tlačidlo pre zapnutie 
2. Bezpečnostná poistka 
3. Regulácia plameňa (množstvo plynu) 
4. Tlačidlo pre trvalú prevádzku 

 
UPOZORNĚNIE  
Pred prvým plnením výrobku plynom si prečítajte návod na použitie a dobre ho uschovajte pre ďalšiu 
potrebu. 
 

Informácie o výrobku 
 
Flambovacia pištoľ Weis je vynikajúca pre ľahké a rýchle flambovanie cukrárskych výrobkov, 
karamelizovanie cukru, gratinovanie syra, opekanie zeleniny, prípravu chrumkavej kôrky steakov a 
pod. Je vyrobená z odolného plastu a kvalitného kovu, vybavená bezpečnostnou poistkou. Umožňuje 
jednoduché nastavenie dĺžky a intenzity plameňa, plní sa bežným plynom. 
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UPOZORNĚNIE  
 
Flambovacia pištoľ neprepĺňajte! Po každom plnení počkajte niekoľko minút, než sa teplota plynu v 
pištoli ustáli. Pred plnením flambovací pištole najprv pretrepte plniaci nádobu s plynom. Používajte 
výhradne kvalitný plyn. 
 

PLNENIE  

 
Flambovacia pištoľ je z bezpečnostných dôvodov dodávaná nenaplnená. Pred prvým a každým ďalším 
plnením uzavrite prívod plynu a aktivujte bezpečnostnú poistku. Ovládač teploty plameňa nastavte 
na minimum. Plniacu nádobu s bežným plynom do zapaľovačov (bután) zasuňte do plniaceho otvoru 
v spodnej časti pištole a jedným několkasekundovým stlačením pištoľ naplňte. 
 

POUŽITIE  
 
ZAPÁLENIE PLAMEŇA 
Bezpečnostnú poistku uvoľnite a nastavte výkon plameňa. Pištoľ uchopte tak, aby smerovala tryskou 
do voľného priestoru a stlačte integrovaný ovládač - zapáľte plameň. 
 
UPOZORNENIE 
Pištoľ nepoužívajte ani nerozoberajte, ak vykazuje známky netesnosti alebo nefunguje správne. V 
prípade, že z pištole aj napriek vypnutie uniká plyn, preneste ju ihneď do vonkajšieho prostredia. 
 
NASTAVENIE DĹŽKY PLAMEŇA 
Dĺžku plameňa nastavte tlačidlom pre reguláciu plameňa - optimálna dĺžka plameňa je 10 - 25 mm. 
Dlhší plameň nemá vyššiu teplotu, znamená však vyššiu spotrebu plynu. 
 
FLAMBOVANIE 
Plameň flambovacie pištole približujte zvoľna k pokrmu, pištoľou pohybujte do strán, plameň 
nenechávajte dlhšie pôsobiť na rovnaké miesto. Intenzitu flambovania regulujte vzdialenosťou špičky 
plameňa od pokrmu. 
 

ÚDRŽBA ČISTENIE 
Flambovaciu pištoľ utrite v prípade potreby navlhčenou utierkou a starostlivo osušte. Na čistenie 
nepoužívajte horľavé látky, ostré predmety ani čistiace prostriedky na bázi piesku. Flambovaciu pištoľ 
neumývajte v umývačke! 
 

SKLADOVÁNIE 

Flambovaciu pištoľ skladujte vždy s aktivovanou bezpečnostnou poistkou, mimo dosahu priameho 
vplyvu tepla, slnečného svitu a pary.                            
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