
 
 
 
 

 
NÁVOD K OBSLUZE PLYNOVÉ PISTOLE „CREME BRULÉE“ 

 
obrázky viz přiložený cizojazyčný návod 
 

1. tryska  
2. páčka k regulaci plamene 
3. jistící páčka 
4. regulace přívodu vzduchu 
5. posuvník – zajištění 
6. startovací tlačítko 
7. odnímatelný podstavec 
8. plnící ventil (není vyobrazen – na spodní části)   

 
Důležitá bezpečnostní upozornění: 
 

• naplněná pistole obsahuje hořlavý plyn pod tlakem 
• vyhýbejte se otevřenému ohni, slunečnímu záření a teplotám nad 40°C. 

Neotvírejte násilím. 
• před použitím pečlivě pročtěte návod k obsluze 
• přístroj dejte z dosahu dětí 
• nedotýkejte se trysky (1), po použití je velmi horká a může dojít 

k popáleninám 
• plamen nikdy nesměrujte proti osobám nebo zvířatům 
• po každém použití se přesvědčte, že plamen je zcela zhasnutý 
• po použití nechte přístroj vychladnout 
• nepoužívejte přístroj déle než 1 hodinu 
• dbejte bezpečnostních pokynů, kterými je označena také plnící plynová 

láhev 
 
Plnění plynem 
 

• použijte jen kvalitní butan 
• zatřeste plnící nádobkou, aby byla trochu zahřátá 
• regulační páčku (2) dejte do polohy „-„ 
• nasaďte trysku plnící nádoby do ventilu  (obr. A) 
• po naplnění vyčkejte několik minut, než se plyn stabilizuje 

 
Zapálení 
 

• páčku (3) stiskněte směrem dolů (obr.B) 
• stiskněte startovací tlačítko (6). Plamen se ihned zapálí (obr.C). 

Z bezpečnostních důvodu jde startovací tlačítko stlačit jen tehdy, pokud je 
jistící páčka (3) opravdu v dolní pozici 



 
 
Nastavení síly plamene 
 

• během provozu lze nastavit sílu plamene regulační páčkou (2) – při poloze „-
„ je nastaven krátký plamen, při poloze „+“ dlouhý. 
Optimální délka plamene je 10 – 25 mm. Delší plamen vede k plýtvání 
plynem. 

• k nastavení šířky a teploty plamene během provozu posuneme regulaci 
vzduchu (4) směrem dopředu = širší a chladnější plamen anebo jej 
ponecháme v jeho poloze = úzký, teplejší plamen 

• ve vyšších nadmořských výškách (v horách) nemusí pistole pracovat na 
nejvyšší výkon. V tomto případě nastavte regulační páčku (2) na střed – mezi 
„+“ a „-„. 

 
Odpojení 
 
K vypnutí přístroje jednoduše uvolněte startovací tlačítko. 
 
Opakovací funkce 
 
Pokud chcete využít opakovací funkci při stisknutém startovacím tlačítku (6) 
posuneme zajišťovací posuvník(5) směrem k sobě. Nyní lze startovací tlačítko 
uvolnit. Plamen hoří do té doby, dokud opět neposuneme zajišťovací posuvník 
zpět. 
 
 Vaší plynovou pistoli „Creme Brulée“ lze využít pro různé varianty 
 

• flambování a karamelizování rozličných pochoutek 
• rychlé roztavení sýra pro přípravu polévek či omáček 
• glazování ovocných koláčů 
• vytvoření krusty na steaku či pečeni pro nové chuťové varianty 
• opečení rajčat, cibule a feferonek do výtečné omáčky Salsa 
• opečení sezamových  nebo dýňových semínek   
• opečení česnekových stroužků např. pro přidání do salátových variací 

 
Dobrou chuť!! 
 
 
 
Kontakt: MOBAX ČR s.r.o., Velvarská 6, 252 62 Horoměřice, tel +420 233 920 408, email: welcome@mobax.cz 
 


