
Nekonečná zápalka FIRESTARTER 

Před použitím tohoto produktu si přečtěte tento návod k použití:


UPOZORNĚNÍ

1.Zapalovač obsahuje hořlavý olej, proto jej uchovávejte mimo dosah dětí. 

2. Při používání nedávejte prsty pod křesací pásek, aby nedošlo k jeho poškrábání. Udržujte 
plamen v dostatečné vzdálenosti od zapalovače; Plamen po použití raději sfoukněte, než abyste 
zasunuli úderník zpět do zapalovače. Když zapalovač již nepoužíváte, zašroubujte šroub, jinak 
dojde k odpaření oleje. 

3. Olej může při plnění přetéct, proto před použitím zapalovač a ruce očistěte. 

4. Vyhněte se dlouhodobému vystavení slunci nebo místu, kde je teplota vyšší než 45°C. 

5. Nenechávejte zapalovač hořet déle než 10 sekund; Bavlněné jádro hoří do červena, prosím 
uhaste včas. 

6. Zapalovače používejte v dostatečné vzdálenosti od od ostatních, od obličeje kůže a hořlavých 
látek; ujistěte se, že plamen byl po použití uhašen, abyste předešli nebezpečí. 


PLNĚNÍ 

1.Nepoužívejte zapalovač, pokud nemáte dostatek oleje, např. plamen je malý a zapalovač se 
obtížně zapaluje nebo se knot může opotřebovat. 

2. Vyjměte úderník a pomalu plňte otvorem a nepřeplňujte zapalovač. 


NÁVOD K POUŽITÍ 

1.Uchopte zapalovač levou rukou za bok a vyjměte úderník.

2. Otočte zapalovač do správné polohy, abyste mohli používat úderník pravou rukou. 

3. Silně udeřte do křesacího pásku úderníkem. 

4. Při použití rovnoměrného škrábání křesacího pásku může zvýšit počet použití. 


ÚPRAVA KNOTU

Když je knot spálený do černa, knot pomalu absorbuje olej a zapalovač není snadné zapálit, pak 
je třeba knot vyměnit. Podívejte se na kroky výměny knotu, jak je uvedeno níže: 

1.Vytáhněte škrabku kleštěmi; 

2.Vytáhněte knot na vhodnou délku a poté jej odstřihněte; 

3.Vložte škrabku do knotu a poté vložte knot do měděné trubky; 

4.Pokud je knot příliš dlouhý nebo není úhledný, použijte nůžky na stříhání nebo 
prořezávání: 

5.Délka vnějšího knotu by měla být poloviční než délka vnější škrabky;

6. Délka knotu je omezená. nestříhejte ho příliš často. Doporučujeme řezat každé tři 
měsíce.


[Osvědčení o schválení】 Náš výrobek je vyráběn v souladu s normou GB25722-2010 
(Čína). Všechny výrobky mohou opustit továrnu po přísné kontrole v kontrolním středisku 
v naší továrně. TEST KUŘÁCKÉ SOUPRAVY Kontrola CO 08 Kvalifikovaný tovární 
kontrolou, schválen k uvolnění



