Jetboil FLASH
návod na použitie
Dôležité: Prečítajte si pozorne tento návod na používanie. Zoznámte sa s výrobkom pred jeho pripojením k plynovej kartuši. Ponechajte si tieto inštrukcie pre
použitie v budúcnosti.
Nebezpečenstvo! Nedodržanie týchto inštrukcií môže viesť k smrti, poškodenie mozgu, vážnym zraneniam a popáleninám, alebo poškodenie majetku.
Len na vonkajšie použitie!
Používanie tohto výrobku v uzavretých priestoroch Vás môže zabiť.
Nikdy nepoužívajte výrobok v uzavretých priestoroch ako napríklad v prívesu, stanu, aute alebo doma.
Pre vašu bezpečnosť - ak ucítite plyn:
1. Nepokúšajte sa zapáliť zariadenia
2. Uhaste všetky otvorené ohne
3. Odpojte od prívodu paliva
Pre vašu bezpečnosť - neskladujte benzín alebo akejkoľvek inej tekutiny s horľavými výparmi v okolí tohto, alebo akéhokoľvek výrobku.
Nebezpečenstvo - oxid uhoľnatý
Tento výrobok môže vypúšťať oxid uhoľnatý, ktorý nemá žiadny zápach.
Plynová kartuša môže explodovať.
Chráňte ich pred horúčavou, priamym slnkom a zdrojmi zážihu. Kartuša sa musí skladovať vonku v dobre vetranom prostredí mimo dosahu detí.
Nepoužívajte zariadenie na horúcom povrchu. Ak nemôžete udržať Vašu dlaň na povrchu dlhšie ako 5 sekúnd, je povrch príliš horúci než aby na ňom mohla byť
položená plynová kartuša.
Ak je na vašom zariadení únik (je cítiť plyn), premiestnite ich do dobre odvetrávaného miesta, kde nie je nebezpečenstvo plameňa, kde môže byť únik
zaznamenaný a zastavený. Ak chcete zistiť únik na vašom zariadení, urobte to vonku. Nepokúšajte sa zistiť únik pomocou plameňa, použite mydlovú vodu.
Prístupné časti môžu byť veľmi horúce. Používajte mimo dosahu detí.
Flash musí byť používaný na horizontálnom povrchu, najmenej jeden meter od iných priľahlých povrchov (steny alebo stropy), horľavých materiálov, a zdrojov
podporujúcich vznietenia. Nenakláňajte varič. Držte vlasy a ostatné časti tela dostatočne ďaleko počas zapaľovania. Nepresúvajte, nedvíhajte a nenakláňajte
Flash keď je horák zapálený. Môže nastať vzplanutia.
Špecifikácia:
Kategória plynu: bután pod stálym tlakom.Používajte len s 100g , 230g alebo 450g Jetboil Jetpower Isobutánovu / propánovú plynovú kartušu (predáva sa
samostatne). Kartuša musí byť v súlade s EN417 štandardom. Pokúšať sa použiť iný typ kartuše môže byť nebezpečné.
Veľkosť trysky: 0,21 mm Spotreba plynu 100g/hodina
Výstupná energia: 1,300 Wattov (4,500 BTU / hodina)

Montáž:
Referenčné diagramy
Diagramy na prvej strane sú návodom pre montáž a prevádzku Flashu
1. Plne zmontované zariadenia
2. Horák, ventil
3. Kontrolný ventil
4. Pripojenie kartuše
5. Miska a spodný kryt
6. Pripojenie nádoby a základné dosky
7. Plne zabalená a uložená jednotka
8. Uloženie stabilizačný trojnožky
9. Stabilizačné trojnožka
10. Použitie stabilizačný trojnožky
11. Nástavec na hrniec
12. Použitie a uloženie nástavca na hrniec

Súčásťou balenia je 100g Jetboil Jetpower Isobutánovu / propánovú plynová kartuša
Zložte viečko (1.1) a vyberte plynovú kartušu (predávané samostatne, 1.6), základňu s horákom (1.5), a stabilizačné trojnožka kartuše (9) z 1 litra vriacej misky
(1.3). Ak používate nástavec na hrniec (12), odstráňte z vriacej misky (1.3) rovnako.
Odklopte páčku ventilu do pohotovostnej polohy (2.6). Skontrolujte, či je ventil (3.1) zavretý (utiahnutý v smere hodinových ručičiek), a krúžok (3.4) je na mieste
av dobrom stave pred spojením s plynovou kartušou. Nepoužívajte tento spotrebič, ak má poškodené alebo opotrebované tesnenie, alebo uniká, je poškodený,
alebo nefunguje správne.

Odstráňte viečko z kartuše (4.1) a odložte bokom. Skontrolujte tesnenie a závity medzi základňou s horákom a palivovú kartušou, aby bolo zaistené správneho
utesnenie. Kartušu držte vzpriamene a bezpečne priskrutkujte základňu s horákom (4.2). Utiahnite iba ručne, kým ventil nie je bezpečne pripevnený ku kartuši
tak, že s ním už ďalej nemôžete otočiť. Dajte si pozor, aby nedošlo k vzpriečeniu v závite.
Roztiahnite stabilizačné trojnožku (9) a pripojte k palivovej kartušu (10). Skontrolujte, že palivová kartuša je na stredu trojnožky, a že je zacvaknutie vo všetkých
troch klipoch. Postavte horák, pripojenú palivovú kartušu a trojnožku na pevnú, rovnú a hladkú podložku.
Ak používate nástavce na hrniec: Rozložte nástavec na hrniec (12), umiestnite ho na vrch horáku a otočte, čím sa zacvakne zámok. Uistite sa, že všetky štyri sú
zacvakol, a že nástavec sedí a je stabilná.

Prevádzkové varovanie:
Nezanechávajte Jetboil Flash bez dozoru keď je v prevádzke.
Varovanie! Vždy meňte palivové kartuše na dobre vetranom mieste, prednostne vonku, bokom od zdrojov vznietenia, ako je otvorený oheň, elektrické výboje, a
stranou od ostatných ľudí.
Hrozí vážne popáleniny.
Nebezpečenstvo! Ak cítite alebo počujete unikať plyn pred otvorením kontrolného ventilu, nepokúšajte zapáliť horák. Nikdy nevystavujte horák horľavým
výparom alebo kvapalinám zatiaľ čo zapaľuje horák. Môže to spôsobiť explóziu alebo požiar.
Zaistite, že kontrolný ventil je zavretý (otočený v smere hodinových ručičiek), a palivové kartuše sú pevne priskrutkované. Ak zápach plynu pretrváva, odpojte
palivový kanister a prečítajte si časť venovanú riešenie problémov.
Varovanie! Teplé palivové výpary môžu kondenzovať vo veľmi chladnom horáku, ktorý vypúšťa palivo. Môže to spôsobiť nebezpečné horenia. Varovanie majte
vie aj za chladného počasia.
Môže spôsobiť vážne popáleniny!
Nevyprážajte alebo nevarte jedlá s nízkym obsahom vlhkosti. Používajte malý plameň, keď varíte tekuté potraviny, aby ste zabránili prevareniu. Ak sa ohrievanie
kvapaliny blíži k maximu, používajte iba malý plameň, a zvýšte pozornosť, aby ste zabránili prevareniu.

Návod:
Varovanie! Zapáľte horák predtým, než umiestnite hrniec alebo hrnček na horák. Pri zapaľovaní držte horák vo vzdialenosti dĺžky natiahnutých paží a stranou od
tváre. Plameň môže vybuchnúť a vzplanúť pri zapaľovaní.
Hrozí vážne popáleniny.
Zapálenie horáka: Vyskúšajte zapaľovač (2.5) pred otvorením ventilu. Ak neiskria, pozrite sa do sekcie riešenia problémov. K zapáleniu stlačte opakovane tlačidlo
zapaľovača (2.5) a pomaly otáčajte regulačným ventilom (3.1) na otvorenie otočte o 1 / 2 otočku proti smeru hodinových ručičiek. Stláčajte zapaľovač, kým nie je
plameň rozpoznateľný. Použitím kontrolného ventilu (3.1), nastavte plameň na minimálne až stredné nastavenie.
Nezohrievajte prázdnu varnú nádobu
Varovanie! Nehýbte, nedvíhajte alebo nenakláňajte horák, keď je zapálený.Palivo môže vystreknúť a spôsobiť vzplanutie.
Hrozí vážne popálenie!
Návody na varenie: Dajte tekutinu alebo tekuté jedlo do varnej nádoby. Nenapĺňajte nad rysku 0,5 L MAX fill. Následkom môže byť prevareniu. Odstráňte
plastový kryt zo spodku varnej nádoby otáčaním kým sa ľahko neodopne (5.1) a umiestnite nádobu na horák.
Nastavte varnú nádobu so zapáleným horákom tak, aby boli nad sebou zámky na pripevnenie nádoby k horáku. Dajte nádobu na základňu a otočte v smere
hodinových ručičiek (6). Neoprén (1.2) sa nesmie dostať pod spodný okraj šálky (1.4) aby bolo zabránené prípadnému pripáleniu alebo horenia. Viečko nechajte
voľne ležať na vrchu varnej nádoby (1.1) počas ohrievania.
Farebný tepelný indikátor ohrevu (1.7): Keď sa nádoba zohriata, okienko tepelného ukazovatele (1.7) sa zmení z čiernej na oranžovú. Ak okienko tepelného
ukazovatele (1.7) ukazuje oranžovú, nádoba a jej obsah sú teplejšie než 140oF (60oC). Dávať pozor na horúce nádoby a ich obsah - môžete sa vážne popáliť.
Ak používate nadstavec na hrnca: Nikdy nepoužívajte varnú nádobu väčšie ako 9 palcov (23 cm) v priemere, alebo ťažšia ako 6.5 libry (3 kg). Uistite sa, že nohy
nástavce na hrnce sú v rozloženom stave a uzamknuté v správnej polohe (11) pred umiestnením hrnca.
Varovanie! Buďte extrémne opatrní, keď sa ohrievaná kvapalina alebo tekuté pokrmy približuje k maximálnej kapacite hrnca, môže nastať prevareniu.
Hrozí vážne popáleniny!

Skladovanie po použití:
Vypnite kontrolný ventil (3.1) (utiahnite v smere hodinových ručičiek) na uhasenie plameňa. Uchopte nádobu za neoprénový obal (1.2) a oddeľte varnú nádobu
od základného horáka držiac ho za plastovú časť základne (2.4) a otočte nádobu proti smeru hodinových ručičiek. Po odstránení nádoby horáku, nasaďte
plastový kryt na nádobu (5.2) aby ste zabránili popáleniu a zachovali teplotu. Nechajte vychladnúť KOVOVÉ ČASŤ JETBOIL FLASH PREDTÝM, než sa ich dotknú.
Vždy SKONTROLUJTE, ŽE JE VARIČ (2.2) uhasený PRED ODPOJENÍM PLYNOVÉ KARTUŠE (1.6). Odstráňte plynovú kartušu zo stabilizačnej trojnožky, a zložte
stabilizačné trojnožku (9). Odskrutkujte plynovú kartušu od základne s horákom (4.2), a nasaďte plastový uzáver kartuše (4.1). Zložte regulátor ventilu (2.6) pod
ventil, tak, že bude uložený pozdĺž ventilu. Umiestnite stabilizačný trojnožku do spodnej časti nádoby, na nej dajte základňu s horákom (2) spodnou časťou nadol
(8). Dajte uzatvorenú plynovú kartušu dovnútra nádoby na vrch základne s horákom (7). Vždy odpojte plynovú kartušu od regulačného ventilu pred uskladnením.
Uzavrite vekom.

Ak používate nadstavec na hrniec: Odstráňte nástavec na hrniec zo základne s horákom (11), a zložte nástavec (12). Normálne zabaľte 1.0l nádobu a umiestnite
nadstavec hore nohami na vrch plynovej kartuše. Uzavrite vekom.
Pokyny pre čistenie: Nepoužívajte umývačku riadu alebo abrazívne zlúčeniny na čistenie - poškodili by povrch nádoby. Umývajte iba ručne mydlovou vodou.

Riešenie problémov a údržba:
Neupravujte tento prístroj. Tento prístroj smie byť servisovaný iba autorizovanou osobou. Ak problém nemôže byť vyriešený za použitia týchto inštrukcií,
kontaktujte poskytovateľa záruky.
Abnormálne prevádzka horáka: Skontrolujte, či je mixovacia trubice bez nečistôt, aby bolo zaistené správne spaľovanie vzduchu a že spálený plyn je správne
odvetrávaný. Keď horí správne, plameň by sa mal javiť v modrej až v mierne tyrkysovej farbe. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo nejaké iné čistiace činidlá na
horák.
Čistenie otvoru: Zatvorte plynový regulačný ventil (3.1) a odpojte plynovú kartušu. Uistite sa, že horák (2.2) je chladný pred opravou prístroja. Stlačte hlavu
horáka (2.2) a otočte proti smeru hodinových ručičiek o štvrtka otočenia. Odstráňte oceľovou základnú dosku (2.3) a hlavu horáka z plastovej časti (2.4). Opatrne
vyberte zapaľovacie drôt z keramickej časti (2.1), a stlačte telo ventilu (3.3) na jeho odstránenie z obalu. Používajte 6mm kľúč alebo šesťhranný otvor v
základovej doske ako kľúč k vyskrutkovanie šesťhrannej mosadzné matice (3.2) z vrchu ventilu (3.3). Vyčistite otvor fúkaním cez malú dieru na vrchu.
Nepoužívajte špendlík alebo iný ostrý predmet na vyčistenie obštrukcie, môže to poškodiť otvor, a urobiť spotrebič nebezpečným. Zmontujte základňu s
horákom a skontrolujte úniky. Ak problém pretrváva, kontaktujte predajcu alebo Jetboil pre servis.
Výmena O-ring: Ak je O-ring poškodený alebo prasknutý, kontaktujte predajcu alebo Jetboil pre servis.
Zlyhanie zapaľovače: Ak zapaľovač zlyhá pri zapaľovaní, vymeňte ho za nový zapaľovač (je možné zakúpiť od Jetboilu) alebo použite zápalky alebo klasický
zapaľovač.
Plameň neprestane horieť: Ventil je poškodený. Utiahnite ventil, ako je to len možné, sfúknite plameň a ihneď odstráňte plynovú kartušu. Kontaktujte predajcu.
Informácie o záruke:
Kontaktujte vášho predajcu alebo distribútora pre záruky týkajúce sa spotrebiča Jetboil.
Neupravujte spotrebič. Spotrebič môže byť servisovaný iba autorizovanou osobou. Vráťte predajcovi alebo distribútorovi, ak problém nemôže byť odstránený za
použitia týchto inštrukcií.
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