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WEIS FLAMBÍROZÓ PISZTOLY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA 
 
Termék: Weis flambírozó pisztoly 
 
Gyártó: Weis 
 
Termék kódja: 226689255 
 

 

 
 
Leírás: 
 
1. Beépített irányítás - bekapcsoló gomb 
2. Biztosíték (gomb) 
3. Lángszabályozó (gázmennyiség) 
4. Gomb a tartós üzemeltetéshez 

 
FIGYELMEZTETÉS 
A termék első gázzal való töltése előtt olvassa el a használati utasítást, és tartsa meg azt a jövőbeni 
használathoz is. 
 

Információk a termékről 
 
A Weis flambírozó pisztoly kitűnően használható a következő műveleteknél: sütemények gyors és 
egyszerű flambírozása, cukor karamellizálása, sajt gratinálása, zöldség sütése, ropogós steak kéreg 
készítése. Ellenálló műanyagból és minőségi fémből készült, biztonsági gombbal van ellátva. A láng 
hosszát és intenzitását könnyű beállítani, közönséges gázzal tölthető.  
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FIGYELMEZTETÉS 
 
Ne töltse túl a pisztolyt! Minden töltés után várjon pár percet, míg a gáz hőmérséklete a pisztolyban 
stabilizálódik. A töltés előtt rázza fel a gázzal teli töltőtartályt. Csak minőségi gázt használjon. 
 

TÖLTÉS 

 
A flambírozó pisztolyt biztonsági okok miatt üresen szállítjuk. Az első és az összes utána következő 
töltés előtt zárja el a gázellátást, és aktiválja a biztonsági gombot. A láng hőmérsékletének 
szabályozóját állítsa minimumra. A közönséges (bután) gázzal teli tartályt szúrja bele a pisztoly alsó 
részén található töltőnyílásba, és egy néhány másodperces nyomással töltse fel a pisztolyt.  
 
 

HASZNÁLAT 
 
LÁNGGYÚJTÁS 
Kapcsolja ki a biztonsági gombot, majd állítsa be a láng teljesítményét. A pisztolyt úgy tartsa, hogy a 
csővég szabad helyre irányuljon, majd nyomja meg a beépített irányítógombot – tehát gyújtsa meg a 
lángot.  
 
 
FIGYELMEZTETÉS 
Ne használja a pisztolyt, és ne is szedje szét, ha nem működik helyesen, ill. szivárgást észlel. Ha a 
pisztolyból használaton kívül is szivárog a gáz, vigye azonnal kinti környezetbe. 
 
A LÁNG HOSSZÁNAK BEÁLLÍTÁSA 
A láng hosszát a lángszabályozóval állítsa be - az ideális hossz 10 - 25 mm. A hosszabb láng nem 
forróbb, viszont több gázt fogyaszt. 
 
FLAMBÍROZÁS 
A lángot lassan közelítse az ételhez, mozgassa a pisztolyt oldalirányba, de ne irányítsa a lángot 
hosszan egy helyre. A flambírozás intenzitását szabályozza a láng csúcsának az ételtől való 
távolságával. 
 

KARBANTARTÁS TISZTÍTÁS 
Szükség esetén a pisztolyt törölje át nedves kendővel és alaposan szárítsa meg. A tisztításhoz ne 
használjon égő anyagokat, se éles tárgyakat, de homok alapú tisztítószereket se. Mosogatógépben 
nem mosható! 
 

TÁROLÁS 

A flambírozó pisztoly tárolásánál mindig legyen aktiválva a biztosító gomb. Ne tegye ki hő, napsütés 
és pára hatásainak!            

mailto:uzlet@gastrozone.hu
http://www.gastrozone.hu/

