
Coleman 2 vařič – uživatelský manuál 
 

  
Postavte vařič na rovnou plochu. 
 
 

Plnění vařiče 
Vždy doplňujte vařič venku. Nikdy neplňte vařič, 
nepovolujte nebo neodnímejte víčko 
nádobky pokud je vařič v provozu nebo je ještě horký po 
použití. Dále blízko otevřeného 
ohně (včetně lamp) nebo jiných výrobků, které by mohly 
způsobit vzplanutí náplně. Jako 
náplň do vařiče používejte pouze bezolovnatý benzín 
nebo Coleman palivo. 
Důležité!! Bezolovnatý benzín nebo Coleman palivo 
jsou vysoce hořlavé!! Uzavřete ventil přívodu paliva 
otáčením doprava 
 
 
Zajistěte táhlo pumpy otáčením ve směru šipky 
 

Hrdlo palivové nádrže 



Otevřete víčko zásobníku paliva (obr.3). Použijte 
Coleman trychtýř s filtrem, dbejte, 
aby vařič stál rovně a naplňte zásobník čistým čerstvým 
palivem 
 

Uzavřete pečlivě hrdlo nádrže, osušte zbytky benzínu, 
ukliďte palivo a nalévací víčko do bezpečí. Zkontrolujte, 
zda je ventil přívodu paliva uzavřen a víčko zásobníku 
dokonale těsní 
 

Uvolněte táhlo pumpy dvěma plnými otočeními vlevo 
 

Palcem ucpěte díru v knoflíku táhla pumpy a cca 20 – 25 
zapumpujte 
 

Opět zajistěte táhlo pumpy otočením doprava 
Pokud plamen začne plápolat nebo jinak špatně hořet, 
zopakujte pumpovací proceduru 
od začátku 
 



Vložte generátor do vařiče 

Zavěste generátor řádně do vybrání 

Sestavte a zajistěte větrné zábrany 

 

Provoz vařiče 
Vždy používejte vařič venku nebo na dobře větraném 
místě. Nikdy jej nepoužívejte 
v domě, karavanu, stanu nebo na nevětratelném nebo 
uzavřeném místě. Vždy dávejte vařič na 
rovnou plochu, aby se předešlo nesprávnému hoření. 
Ventil přívodu paliva může být otevřen 
pouze pokud následuje zapálení vařiče. 
 
Uzavřete přídavný hořák otočením táhla doprava 

 

Pro zapálení otočte zapalovací táhlo nahoru 

  



 

Přiložte zapálenou zápalku na hranu vařiče a současně 
otočte regulačním knoflíkem naplno doleva.  

 

Po minutě uzavřete zapalovací táhlo otočením dolů. 

 

Po zapálení hlavního hořáku (2335W)můžete zapálit i 
druhý hořák(1765W). Přidržíte zapálenou zápalku na 
kraji hořáku a současně otevřete uzávěr. 

Zavíráme li hořáky, nejprve uzavřeme přídavný hořák, 
potom hořák hlavní. 

Pak teprve uzavřeme hlavní uzávěr 



Generátor demontujeme a uložíme až po ochlazení na 
okolní teplotu. 

Další pokyny Chraňte před manipulací dětmi 
 Pumpu občas promažte 
 Během provozu je přístroj velmi teplý – nebezpečí úrazu 
 Pokud se začne vařič špatně zapalovat nebo nehřeje 

plným výkonem, musíte vyměnit generátor. 
 Sejmete nádrž a ochráníte ji před otevřeným ohněm. 
 Otočíte ji a zubatým nebo stranovým klíček odšroubujete 
 Nový generátor se našroubuje rukou a pak klíčem jen o 

čtvrt otočky dotáhne. Nesmí se přetáhnout velkou silou! 
 Před prvním zapálením překontrolujeme těsnost přístroje.
 


