
LooftLighter - Návod na používanie
Bezpečnostné pokyny :

1. pri používaní LooftLighter-a buďte veľmi opatrný. 
2. LooftLighter sa môže používať IBA na zapálenie grilu, alebo založenie ohňa. 
3. NIKDY nedovoľte deťom používať LooftLighter a uložte ho mimo dosahu detí.
4. Chráňte LooftLighter pre dažďom a nenechávajte ho vonku. 
5. LooftLighter po použití vždy odpojte z napájania elektrickej siete a nechajte vychladnúť. 
6. Zabráňte aby sa elektrická šnúra dostala do kontaktu s ohňom, grilom alebo krbom. 
7. Nekvalitné drevené uhlie môže pri použití LooftLighter-a spôsobiť iskrenie. 
8. LooftLighter je počas používania HORÚCI. 

Záručná doba je 24 mesiacov. 
Vzhľadom unikátnemu patentu zapaľovača sa LooftLighter nedá rozobrať ani opraviť. 
V prípade nefunkčnosti v záručnej dobe bude tento kus vymenený za nový.

LooftLighter je nový patentovaný Švédsky vynález na zapaľovanie grilu a otvoreného ohňa v kozube.
Používa sa na viacero účelov. Je rýchly, bezpečný a priateľský k životnému prostrediu vďaka spôsobu
ako založiť oheň na opekanie, grilovanie bez použitia pomocných chemických podpaľačov.
Umožňuje vám kontrolovať, kedy je gril pripravený na prípravu jedla.

ZALOŽENIE OHŇA NA OPEKANIE / GRILOVANIE:

1. Používajte kvalitné drevné uhlie alebo brikety. Nekvalitné drevné uhlie môže vytvárať iskry.
2. Priložte LooftLighter a držte ho tak, aby sa dotýkal dreveného uhlia v spodnej časti.
3. Stlačte tlačidlo na LooftLighter-i, držte ho v polohe a čakajte, kým sa objaví plameň. Trvá to max. 1 min.
4. Ak máte veľký gril s množstvom drevného uhlia, môžete ho zapáliť na niekoľkých miestach.
5. Počkajte asi 20-30 minút, kým sa uhlie nerozhorí a nesfarbí sa na sivo.
Teraz môžete začať opekať alebo grilovať!

ZALOŽENIE OHŇA V KRBE / KOZUBE:

Univerzálny LooftLighter sa môže používať nielen vonku na zapaľovanie grilu, ale tiež je veľmi 
užitočný pri zapálení ohňa v domácom kozube. 

1. Uistite sa, že vetracia mriežka je otvorená.
2. Uložte najväčšie kusy dreva nastred ohniska a najmenšie k okraju.
3. Medzi malé kúsky dreva vložte pokrčený papier.
4. Pripojte LooftLighter do zástrčky a držte tak, aby sa dotýkal papiera. Stlačte tlačidlo spustenia.
5. Keď sa papier rozhorí, držte LooftLighter asi 20-30 cm od dreva, až kým sa plameň nestabilizuje.

Pri dodržiavaní návodu a použití správnej veľkosti dobre vysušeného dreva na založenie ohňa v kozube
to trvá maximálne jednu minútu.
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