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NÁVOD NA POUŽITÍ FLAMBOVACÍ PISTOLE WEIS 
 
Výrobek: Flambovací pistole Weis 
 
Výrobce: Weis 
 
Kód výrobku: 226689255 

 
 

 
 
Popis: 
 
1. Integrovaný ovladač - tlačítko pro zapnutí 
2. Bezpečností pojistka 
3. Regulace plamene (množství plynu) 
4. Tlačítko pro trvalý provoz  

 
UPOZORNĚNÍ  
Před prvním plněním výrobku plynem si přečtěte návod k použití a dobře jej uschovejte pro další 
potřebu. 
 

Informace o výrobku 
 
Flambovací pistole Weis je vynikající pro snadné a rychlé flambování cukrářských výrobků, 
karamelizování cukru, gratinování sýra, opékání zeleniny, přípravu křupavé kůrky steaků apod. Je 
vyrobena z odolného plastu a kvalitního kovu, opatřena bezpečnostní pojistkou. Umožňuje snadné 
nastavení délky a intenzity plamene, plní se běžným plynem. 
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UPOZORNĚNÍ  
 
Flambovací pistoli nepřeplňujte! Po každém plnění vyčkejte několik minut, než se teplota plynu v 
pistoli ustálí. Před plněním flambovací pistole nejprve protřepte plnicí nádobu s plynem. Používejte 
výhradně kvalitní plyn. 
 

PLNĚNÍ  
 
Flambovací pistole je z bezpečnostních důvodů dodávána nenaplněná. Před prvním a každým dalším 
plněním uzavřete přívod plynu a aktivujte bezpečnostní pojistku. Ovladač teploty plamene nastavte 
na minimum. Plnicí nádobu s běžným plynem do zapalovačů (butan) zasuňte do plnicího otvoru ve 
spodní části pistole a jedním několikasekundovým stlačením pistoli naplňte. 
 

POUŽITÍ  
 
ZAŽEHNUTÍ PLAMENE  
Bezpečnostní pojistku uvolněte a nastavte výkon plamene. Pistoli uchopte tak, aby směřovala tryskou 
do volného prostoru a stiskněte integrovaný ovladač – zažehněte plamen.  
 
UPOZORNĚNÍ  
Pistoli nepoužívejte ani nedemontujte, pokud vykazuje známky netěsnosti nebo nefunguje správně. V 
případě, že z pistole i přes vypnutí uniká plyn, přeneste ji ihned do venkovního prostředí. 
 
NASTAVENÍ DÉLKY PLAMENE  
Délku plamene nastavte tlačítkem pro regulaci plamene – optimální délka plamene je 10 - 25 mm. 
Delší plamen nemá vyšší teplotu, znamená však vyšší spotřebu plynu. 
 
FLAMBOVÁNÍ  
Plamen flambovací pistole přibližujte zvolna k pokrmu, pistolí pohybujte do stran, plamen 
nenechávejte déle působit na stejné místo. Intenzitu flambování regulujte vzdáleností špičky 
plamene od pokrmu.  
 

ÚDRŽBA ČIŠTĚNÍ 
Flambovací pistoli otřete v případě potřeby navlhčenou utěrkou a pečlivě osušte. K čištění 
nepoužívejte hořlavé látky, ostré předměty ani čisticí prostředky na bázi písku. Flambovací pistoli 
nemyjte v myčce!  
 

SKLADOVÁNÍ  
Flambovací pistoli skladujte vždy s aktivovanou bezpečnostní pojistkou, mimo dosah přímého vlivu 
tepla, slunečního svitu a páry. 
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