UPOZORNĚNÍ: ČTĚTĚ PŘED POUŽITÍM ZAPALOVAČE XIKAR!
Nenechávejte v dosahu dětí a v blízkosti otevřených zdrojů tepla či ohně

POUŽÍVÁNÍ ZAPALOVAČE
• Nikdy zapalovač nenechávejte v blízkosti dětí
• Zapalujte opatrně a bezpečně, dbejte zvýšené pozornosti možnému popálení obličeje či oděvu
• Zapalovač obsahuje hořlavý plyn pod stálým tlakem
• Nevystavujte teplotám vyšším než 50°C, přímému slunečnímu záření ani jiným zdrojům vysokých teplot
• Zapalovač neprorážejte nebo jinak úmyslně nepoškozujte, nikdy nevhazujte do otevřeného ohně
• Vždy se přesvědčte, že je plamen po použití zapalovače opravdu uhašený
• Při manipulaci se zapalovačem vždy pamatujte, že nad viditelnou částí plamene je nejvyšší teplota
• Věnujte mimořádnou pozornost tomu, abyste zabránili popálení nebo šíření ohně
• Neponechávejte zapalovač zapálený déle než 10 sekund

INSTRUKCE K PLNĚNÍ ZAPALOVAČE
1. Než zapalovač začnete plnit, je třeba vyprázdnit předchozí náplň. Zapalovač otočte dnem vzhůru a natočte ho lehce do prostoru tak, aby
Vás případný ucházející plyn nepotřísnil. Menším šroubovákem nebo ještě lépe pomocí XIKAR MTX Multi Tool jehly (jehla je součástí
víceúčelového ořezávače) zatlačte plnící trysku tak, aby se ozvalo syčení značící unikající zbytkový plyn, příp. vzduch. Tento postup
opakujte dle potřeby do doby, dokud se ozývá syčení z trysky.
2. Nyní pomocí patřičného nástroje zregulujte výšku plamene na minimum - otočením ventilu doprava ve směru hodinových ručiček, příp.
doleva proti směru, nebo dle vyobrazených symbolů +/- otočte ke znaménku mínus.
3. Pokud je třeba, dle instrukcí na plnící nádobě protřepte náhradní plyn. Zapalovač držte nadále dnem vzhůru tak, abyste mohli na jeho
trysku nebo ventil přiložit bezpečně plnící jehlu. Poté zatlačte plnící jehlou proti trysce zapalovače a pod tlakem držte zhruba 5 vteřin. Celý
postup opakujte dle potřeby 3 – 4x po sobě, případně než uslyšíte syčení přebytečného unikajícího plynu.
4. Po dokončení plnění zapalovač odložte a nechte ležet v pokojové teplotě po dobu zhruba 3 – 4 minut (přinejmenším ale 30 – 40 vteřin).
Tato doba je nutná k odpaření přebytečného butanu a ustálení doplněného plynu. Mezitím můžete otřít zapalovač a ruce suchým hadříkem.
5. Než upravíte výšku plamene na zapalovači, otřete si ruce a zapalovač, pokud jste tak již neučinili. Při škrtnutí by mohlo dojít ke vznícení
usazeného butanu. Poté opakujte krok č. 2, pomocí vhodného nástroje nastavte znovu patřičnou výšku a sílu plamene. Otáčením regulačního
kolečka, příp. ventilu otáčejte buď doleva, nebo doprava dle symbolů +/-

PLNĚNÍ A DOPLŇOVÁNÍ ZAPALOVAČE
• Odvzdušňování a úprava síly plamene je mnohem jednodušší, když používáte XIKAR MTX Multi – tool!
• Zapalovač obsahuje hořlavý plyn pod tlakem, při manipulaci s ním dbejte zvýšené bezpečnosti
• Před plněním zapalovače se ujistěte, že nikde v blízkosti není žádný otevřený zdroj ohně
• Nikdy a za žádných okolností se nesnažte zapalovač zapálit během doplňování
• Čtěte návody na nádobách s doplňovacím plynem a řiďte se jejich pokyny
• Plyn do zapalovače doplňujte pouze v dobře větraných místnostech
• Při plnění zapalovač držte odkloněný do prostoru, aby nedošlo k potřísnění obličeje či oděvu
• Zapalovač plňte pomalu a bezpečně, nepřeplňujte
• K doplňování používejte výhradně plyn k tomu určený, doporučuje se kvalitní čistý plyn. Méně kvalitní může způsobit
ztrátu nebo omezení funkčnosti zapalovače

ŽHAVIČE A TURBO ZAPALOVAČE
• Při používání těchto zapalovačů dbejte mimořádně zvýšené opatrnosti
• K zážehu trysky může dojít po stlačení velmi snadno, teplota stoupá ihned
• Silný plamen během hoření odolává větru a jeho teplota běžně přesahuje 2.000 stupňů
• Věnujte náležitou péči a mimořádnou pozornost manipulaci se zažehnutým zapalovačem, plamen je za jasného světla téměř neviditelný

DÁVEJTE POZOR, ABYSTE SE NEDOTKLI HORNÍ TRYSKY ZAPALOVAČE PO DOHOŘENÍ
• Nikdy nenechávejte zapalovač zažehnutý v situacích vyžadujících průběžně hořící plamen po dobu delší než 10 vteřin
• Pokud necháte zapalovač s hořícím plamenem hořet déle, hrozí kumulace tepla, které může způsobit škodu
• Plamen hořící příliš dlouho může způsobit škody na zapalovači a / nebo uživateli
• Nedotýkejte se trysky, z níž vychází plamen, zvláště ne po dohoření kdy je místo rozpálené

HAŠENÍ PLAMENE
• Aby plamen na zapalovači zhasl, je potřeba uvolnit tlak na spínači, kterým se udržuje přívod paliva. Po uvolnění stisku dojde k přerušení
toku plynu a plamen zhasne
• Pokud plamen hoří dál i po uvolnění tlaku na spínač, je nastavená příliš vysoká úroveň plamene. Plyn má příliš velký tlak, proto je třeba
nápor omezit, případně zastavit úplně otočením regulačního kolečka nebo ventilu na minimální hodnotu se symbolem mínusu

NASTAVENÍ VÝŠKY PLAMENE
Pro bezpečné a správné zacházení se zapalovačem je třeba regulovat sílu a výšku plamene:
• Vhodným nástrojem můžete výšku plamene snížit tak, že otočíte regulačním kolečkem, příp. škrtícím ventilem ve směru označeném
minusovým (-) symbolem
• Vhodným nástrojem můžete výšku plamene zvýšit tak, že otočíte regulačním kolečkem, příp. škrtícím ventilem ve směru označeném
plusovým (+) symbolem

S XIKAREM DO HOR – INSTRUKCE PRO POUŽÍVÁNÍ NEJEN V NADMOŘSKÝCH VÝŠKÁCH
• Zatímco trojnásobně rafinovaný prémiový plyn doporučují k plnění zapalovačů všichni a za všech okolností, což je jistě efektní, použití
kvalitního rafinovaného plynu je doporučením vskutku zásadním. Snažte se raději udržovat nádobku s plynem pokud možno vždycky plnou.
• Po doplnění zapalovače plynem, ještě před tím, než ho zažehnete, nechte plyn, aby se rozehřál na pokojovou teplotu. K urychlení procesu
jistě pomůže, když zapalovač podržíte v dlani na 1 – 2 minuty a tak náplň ohřejete.
• Zamrznutí zapalovače můžete předejít tím, že ho budete nosit bezpečně ve vnitřní kapse.
• Ke zlepšení zážehu a úpravy plamene je dobré provést regulaci toku plynu. Omezte proto průtok (-), díky tomu zajistíte, že ve spalovací
komoře zůstane více kyslíku. Takto kompenzujete nedostatek kyslíku ve vyšších nadmořských polohách. Opačně v nižších nadmořských
polohách průtok zvyšte (+).
• Pokud je to nutné, zkuste zapalovač zapálit pomalu a opatrně sledujte průběh zážehu – plyn, jiskru a sekvenci hořícího plamene. Poté
zkuste plamen zažehnout znovu tentokrát pomaleji a hlavně zvláště opatrně. Zlehka zmáčkněte spínač k zapálení plamene a podržte ho ve
chvíli, kdy uslyšíte syčící plyn z trysky. Upouštění plynu nedělejte opakovaně a snažte se rychle o zažehnutí plamene plným stiskem spínače.
Tímto postupem dochází k záměrnému nahromadění plynu v okolí zážehové trysky zapalovače a tím ke zvýšení možnosti vznícení plamene.
• Pokud nebudete zapalovač delší čas používat, nastavte škrtícím ventilem nebo regulačním kolečkem tok plynu na střední hodnotu.
K nastavení střední hodnoty regulujte dle potřeby směrem buď k nižšímu (-) nebo vyššímu (+) symbolu.

SPRÁVNÁ PÉČE O XIKAR ZAPALOVAČ
Zapalovač nebudu používat / Zapalovač ukládám na „horší časy“
Ať už jste se rozhodli zapalovač na chvíli jen odložit nebo ho ukládáte třeba do sbírky, měli byste z něj napřed vypustit veškerou náplň.
Samozřejmě pokud si budete přát, aby zapalovač někdy v budoucnu po naplnění dál fungoval tak jak má. Jestli tedy očekáváte, že zapalovač
bude plnit svou funkci i někdy v budoucnu, měli byste se řídit následujícími instrukcemi:
• Otočte zapalovač dnem vzhůru a natočte ho lehce do prostoru tak, aby Vás případný ucházející plyn nepotřísnil. Menším šroubovákem
nebo ještě lépe pomocí XIKAR MTX Multi Tool jehly (jehla je součástí víceúčelového ořezávače) zatlačte plnící trysku tak, aby se ozvalo
syčení značící unikající zbytkový plyn, příp. vzduch. Tento postup opakujte dle potřeby do doby, dokud se ozývá syčení z trysky.

Čištění zapalovače
• Do zapalovače se občas může dostat prach nebo textilní vlákna, případně drobné nečistoty. Následkem toho může dojít například k ucpání
zážehové trysky (výpustního plynového ventilu), což může mít za následek poškození zapalovače. Pokud chcete předejít těmto
nepříjemnostem, nasaďte na plnící trysku (vstupní plynový ventil) jehlu napojenou na kompresor a zapalovač pod tlakem pročistěte pomocí
vzduchu. Pokud nemáte vhodný vzduchový kompresor, obraťte se prosím na svého prodejce značky XIKAR, případně autorizovaný servis
ve Vaší zemi.

Každodenní údržba zapalovače
• Abyste zapalovač uchránili různých škrábanců a oděrů, stejně jako různých drobných poškození, zacházejte s ním prosím opatrně.
Zapalovač nepokládejte na hrubé povrchy nebo místa, kde by se mohl poškodit. Pokud zapalovač nosíte v kapse, zvažte ochranné XIKAR
pouzdro. Doporučujeme jeho pořízení zvláště proto, abyste měli jistotu, že Vám zapalovač bude sloužit dlouho a dobře. Pokud ještě pouzdro
nemáte, napište nám prosím o více informací na e – mail: mostex@mostex.cz a do zprávy nezapomeňte uvést, jaký typ zapalovače vlastníte.
Tato nabídka je nezávazná a limitovaná dle aktuálních podmínek dovozce.

DALŠÍ OTÁZKY?
Email: mostex@mostex.cz
Telefon: 5 47 42 33 40
Adresa: Mostex import-export, Tyršova 847, 664 42 Brno - Modřice

GARANCE A ZÁRUČNÍ LHŮTA
Licenční podmínky a garance / Nárok na opravu a podmínky používání:

Vznik a trvání garance:
U zapalovače značky XIKAR se záruka vztahuje především na vadu materiálu a dílenské zpracování jeho jednotlivých částí. Záruční doba je
24 měsíců ode dne prodeje včetně, nehledě na zemi, v níž byl nákup uskutečněn. Zapalovač XIKAR, stejně jako defektní díly zapalovače,
budou nahrazeny poskytovatelem garance, jenž za danou vadu zodpovídá, bezplatně a v termínu, daném tímto ujednáním, příp. dle
příslušných zákonů.

Neplatnost či zánik nároku na garanci:
Ztráta či poškození a/nebo závada či porucha způsobená běžným opotřebením a/nebo odření či poškrábání, případně nehody vzniklé
v důsledku nesprávného používání zapalovače, stejně jako používání zapalovače v rozporu s instrukcemi uvedenými v tomto návodu, nejsou
předmětem garance a nevztahuje se na ně záruka, tato může být prohlášena za neplatnou. Rozebírání a/nebo opravy zapalovače nad běžný
rámec údržby osobami jinými než specialisty na opravy zapalovačů licencovanými firmou XIKAR, stejně jako používání křesacích kamínků
a/nebo plynu, jiných, než které jsou doporučené firmou XIKAR, jsou porušením smluvního ujednání o garanci a mohou mít za následek
zánik nároku na garanci.

Podmínky a nárok na garanci:
Tato smlouva o garanci je platná pouze za předpokladu, že je řádně vyplněna garanční karta, případně dokumenty potřebné k uznání
reklamace a to buď přímo z prodejny XIKAR nebo od autorizovaného prodejce, příp. obchodního zástupce, kde byl zapalovač zakoupen.
Garanční karta je součástí balení, v němž je zapalovač dodáván.

Servis a opravy po uplynutí garanční doby:
Po uplynutí 24 měsíců (garanční doby) ode dne prodeje, zaniká nárok vyplývající z reklamačního řádu. Přesto může zapalovač vyžadovat
další servis, příp. opravy. V takovém případě se prosím obraťte opět na autorizovaného prodejce, příp. obchodního zástupce, kde byl
zapalovač zakoupen. Stejně tak se můžete obrátit na licencované zprostředkovatele či obchodníky, jejichž seznam je uveden například na
oficiálním XIKAR webu: www.xikar.com v sekci „retailers“.
Na uvedená místa je možné zapalovač přinést nebo poslat, opět s řádně vyplněnou garanční kartou. Při reklamačním řízení, stejně jako
opravě či servisu se nedoporučuje ponechávat v zapalovači plyn, příp. jinou plnící tekutinu. Pokud se přesto rozhodnete v zapalovači náplň
ponechat, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí. I přesto je dobré se přesvědčit, že zapalovač je prázdný, tedy bez plynu, týká se
plynových zapalovačů (na bázi butanu).

Závěrem:
Věnujte prosím zvýšenou pozornost radám, nárokům a ujednáním, vyplývajícím z této smlouvy o záruce. Tento návod vyjadřuje
způsob, jak zapalovač používat k plné spokojenosti. Čtěte prosím instrukce pozorně.
DODRŽUJTE PROSÍM BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A NEPOUŽÍVEJTE ZAPALOVAČ V ROZPORU S UVEDENÝM
VAROVÁNÍM.

Tato smlouva o záruce je dodatkem k vašim zákonným právům.

