
CZ 

CrunchIt - Recyklační nástroj na kartuše 

Návod: Ujistěte se, že kartuše je prázdná (otevřete hořák na vařiči naplno, a vyčkejte, než se uhasí plamen). 

1.  Opatrně našroubujte CrunchIt na prázdnou kartuši. Ještě může uniknout malé množství plynu – je to běžná věc. 

2.  Pokud unikání plynu při našroubování nástroje neustane během několika vteřin, odšroubujte nástroj a pokuste se plyn 

znovu vypustit pomocí vařiče. Nepokoušejte se prorazit kartuši, dokud není úplně prázdná. 

3.  Až zcela ustane únik plynu z kartuše, došroubujte CrunchIt nadoraz. Poté přitiskněte nástroj na kartuši a udělejte s ním 

do kartuše na 3 - 4 místech otvor pro snadné rozpoznání, že kartuše je opravdu prázdná. 

4.  Recyklujte kartuši, jako plechovku, podle nařízení v dané lokalitě. CrunchIt recyklační nástroj je pouze pro použití na 

kartuše podle EN417 Standardu. Jetboil garantuje kompatibilitu s Jetboil Jetpower kartušemi. 

 

Upozornění: Nepoužívejte nástroj v blízkosti otevřeného ohně nebo jiného zdroje tepla. Minimální vzdálenost od jiných 

hořlavých materiálů musí být 3 m. Neuposlechnutí instrukcí může vést k zranění nebo smrti.  

Používat pouze venku! Nepatří do rukou dětem! 

 

SK 

CrunchIt - Recyklačný nástroj na kartuše 

Návod: Uistite sa, že kartuša je prázdna (otvorte horák na variči naplno, a počkajte, než sa uhasí plameň). 

1. Opatrne naskrutkujte CrunchIt na prázdnu kartušu. Ešte môže uniknúť malé množstvo plynu - je to bežná vec. 

2. Ak unikanie plynu pri naskrutkovaní nástroje neustane počas niekoľkých sekúnd, odskrutkujte nástroj a pokúste sa plyn 

znova vypustiť pomocou variča. Nepokúšajte sa preraziť kartuši, kým nie je úplne prázdna. 

3. Až úplne ustane únik plynu z kartuše, doskrutkujte CrunchIt nadoraz. Potom pritlačte nástroj na kartuši a urobte s ním do 

kartuše na 3 - 4 miestach otvor pre jednoduché rozpoznanie, že kartuše je naozaj prázdna. 

4. Recyklujte kartuši, ako plechovku, podľa nariadení v danej lokalite. CrunchIt recyklačný nástroj je len pre použitie na 

kartuše podľa EN417 Štandardu. Jetboil garantuje kompatibilitu s Jetboil Jetpower kartušami. 

 

Upozornenie: Nepoužívajte nástroj v blízkosti otvoreného ohňa alebo iného zdroja tepla. Minimálna vzdialenosť od iných 

horľavých materiálov musí byť 3 m. Neuposlúchnutie inštrukcií môže viesť k zraneniu alebo smrti. 

Používať iba vonku! Nepatrí do rúk deťom! 


