
Návod k použití na lihový vařič 
SALSA a Mambo

Před použitím vařiče důkladně pročtěte tento návod a postupujte podle něj. Materiál je zvolen tak, 
aby bylo dosaženo nízké spotřeby a minimum poruch.

Důležité pokyny pro vaši bezpečnost.

Odvětrávací otvor nádrže paliva musí zůstat stále otevřený a v žádném případě se nesmí uzavřít. Při 
uzavření otvoru může nastat podtlak a může se poškodit nádrž, což může vést až k požáru nebo 
explozi.

Při transportu nebo odstavení vařiče po použití, nebo zimní pauze je vhodné palivo z nádržky 
vypustit. V každém případě smí být vařič přepravován s naplněnou nádrží pouze ve vodorovné 
poloze, aby bylo zabráněno rozlití paliva.

Nezapoměňte, že líh je jediným povoleným palivem. Vyhořelý líh hoří neviditelným plamenem, což 
může způsobit škody.

Kontrolujte pravidelně vařič, nádrž a vedení, jestli na něm nejsou lihové fleky, tyto mohou 
vzniknout během transportu nebo jiným poškozením. Pak se nesmí ařič nadále používat.
Lihový vařič se smí stavět pouze na nehořlavou podložku, od hořlavých textilií a podobných 
materiálů je minimální odstup 25 cm.

POZOR – ZÁKAZ PLNĚNÍ VAŘIČE PALIVEM, POKUD JE JEŠTĚ TEPLÝ.
PŘI PLNĚNÍ LIHU NESMÍ BÝT V BLÍZKOSTI OTEVŘENÝ OHEŇ.
PŘI POUŽITÍ VAŘIČE JEJ NENECHTE BEZ DOZORU.

Trysky musí být v prostředku přívodní trubky hořáku.

PLNĚNÍ VAŘIČE LIHEM (přiložen trychtýřek)

Šroub ventilu doprava uzavřete.
Otevřete plnící šroub.

Nádrž se plní absolutně čistým lihem 90 – 95%, dokud nedosahuje pod nalévací hrdlo. Eventuelně 
přeteklý líh pečlivě utřete, aby se zamezilo nežádoucímu prohoření. Totéž platí pro hořák, který 
musí být absolutně čistý.

Objem nádrže:
jednohořáková Salsa 0,4 ltr.
Dvouhořákové Mambo 0,8 ltr.

Předehřátí vařiče.
 Po naplnění nádrže počkáme 2 – 3 minuty, aby si filtr sám nasál palivo. Potom otevřeme vřetenový 
ventil doleva proti směru hodinových ručiček. Nyní kape pomalu palivo z hořákové trysky na 
předehřívací misku pod hořákovou trysku. Tento postup neustále sledujeme, palivo nesmí překročit 
polovinu předehřívací misky. Jinak vzniká nebezpečí požáru přehřátím vařiče.



Zapálení vařiče
Zapálíme líh v předehřívací misce. Krátce před vyhasnutím lihu ventilové vřeteno pomalu 
otevíráme, asi 3 otočení.Pokud předehřívací plamen uhasne, měl by jít hořák zapálit zápalkou, 
dokud je předehřátý. Pokud ještě kape kapalný líh z trysky, předehřátí nebylo správně provedeno, 
postup se musí opakovat. Dva malé plamínky na vnitřku hořáku slouží k lepšímu zplynování paliva 
a musí stále hořet. Při regulování plamene dejte pozor, aby nezhasly.

Zhasnutí vařiče.
Otočením vřetenového ventilu doprava. V klidovém stavu musí být ventil uzavřen a vařič zhasne. 
Do vychladnutí vařiče s ním nijak nemanipulujeme.

Čištění a údržba.
Používáme jen čistý vařič.
Připálené pokrmy odstraníme.
Dejte pozor, aby se neucpala přívodní tryska. 
Nepoužívejte agresívní a abrazívní prostředky.
Používáte li vařič déle, je třeba vyčistit filtr. 
K čištění je třeba ventilové šroubení pod nádrží uvolnit. Filtr vypereme v čistém lihu, eventuelně 
propláchneme hořákovou trubku. Filtr vrátíme zpět. Uzávěr dotáhneme. Kontrolujeme těsnost. Tuto 
činnost raději svěříme odborné dílně.
Pokud ani po vyčištění nehoří vařič správně, je třeba filtr vyměnit. Pokud by se plamen po krátkém 
použití zmenšoval, můžeme jedno nebo dvě vlákna filtru vytáhnout.
V případě nutnosti měnit díly se smí použít jen originální. 
Pokud by se plamen po dlouhém používání zvětšoval, je třeba nastavit převlečnou matku.


