
                      

        

 

GASTROZONE, S.R.L.  ,  email: magazin@gastrozone.ro  , web: www.gastrozone.ro  

 
INSTRUCȚIUN DE UTILIZARE PENTRU PISTOL DE FALMBAT WEIS 
 
Produs: Pistol de flambat Weis 
 
Producător: Weis 
 
Cod produs: 226689255 

 
 

 
 
Descriere: 
 
1. Buton de control integrat - buton de pornire 
2. Siguranță de protecție 
3. Reglare flacără (debit de gaz) 
4. Buton pentru funcționare permanentă  

 
AVERTIZĂRI!  
Înainte de a umple pentru prima dată produsul cu caz, citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare 
și păstrați-le pentru o consultare ulterioară. 
 

Informații despre produs 
 
Pistolul de flambat Weis este excelent pentru flambarea simplă și rapidă a preparatelor de cofetărie, 
pentru caramelizarea zahărului, gratinarea brânzeturilor, coacerea legumelor, pregătirea unei cruste 
crocante pe fripturi etc. Este fabricat din plastic rezistent și metal de calitate, fiind prevăzut cu o 
siguranță de protecție. Permite reglarea cu ușurință a lungimii și intensități flăcării, se umple cu caz 
normal. 
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AVERTIZĂRI!  
 
Nu supraîncărcați pistolul de flambat! Înainte de fiecare umplere, așteptați câteva minute pentru ca 
temperatura gazului din pistol să se stabilizeze. Agitați recipientul cu gaz înainte de a umple pistolul 
de flambat. Utilizați numai gaz de calitate. 
 

UMPLEREA  

 
Din motive de siguranță, acest pistol de flambat se livrează gol. Închideți alimentarea cu gaz și activați 
siguranța de protecție înainte de prima umplere și la fiecare următoarele umpleri. Reglați la minim 
butonul de control al temperaturii flăcării. Introduceți cartușul de umplere, care conține caz normal 
pentru brichete (butan), în partea de jos a pistolului și umpleți pistolul apăsând timp de câteva 
secunde. 
 

UTILIZAREA  
 
APRINDEREA FLĂCĂRII  
Eliberați siguranța de protecție și reglați puterea flăcării. Apucați pistolul astfel încât duza să fie 
orientată în spațiu liber și apăsați butonul de control integrat - aprinderea flăcării.  
 
AVERTIZĂRI!  
Nu utilizați și nu demontați pistolul dacă prezintă semne de neetanșeitate sau dacă nu funcționează 
corect. În cazul în care pistolul prezintă scurgeri, chiar dacă este oprit, încetați să îl mai utilizați și 
scoateți-l imediat în spațiu exterior. 
 
REGLAREA LUNGIMII FLĂCĂRII  
Lungimea flăcării se reglează de la butonul de reglare a flăcării - lungimea optimă a flăcării este de 10 
- 25 mm. O flacără mai mare crește temperatura, ceea ce înseamnă un consum de gaz mai mare. 
 
FLAMBAREA  
Apropiați ușor flacăra pistolului de flambat de preparat, mișcați pistolul dintr-o parte în alta, fără a-l 
lăsa să acționeze mai mult într-un singur loc. Intensitatea flambării se reglează prin îndepărtarea sau 
apropierea flăcării de preparat.  
 

ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚARE 
Dacă este necesar, ștergeți pistolul de flambat cu o lavetă umedă și uscați-l bine. Nu curățați cu 
substanțe inflamabile, cu obiecte ascuțite sau cu detergenți abrazivi. Nu spălați pistolul de flambat în 
mașina de spălat vase.  
 

DEPOZITAREA  
Pistolul de flambat se depozitează întotdeauna cu siguranța de protecție activată. A se depozita 
departe de influența directă a căldurii, luminii solare și aburului. 
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