
Podpalový manuál
Rozbalte všechny produkty (plechovka, olej s
knotem, podstava).
Otevřete plechovku a vlijte do ní olej. 
Vsuňte knot a nechte ho 5 -7 minut nasát
olejem. Pokud chcete pochodeň zapálit hned,
stačí knot vsunout do plechovky, hned
vytáhnout a otočit. Díky tomu knot nasaje olej
okamžitě. 
Podstavu umístěte na vybrané místo a zasuňte
do země. Důležité: Podstava musí být umístěna
minimálně 1 m od fasády domu nebo jiného
hořlavého materiálu. 
Odlepte oboustrannou pásku zespodu
plechovky a přilepte ji na horizontální část
podstavy. 
Zapalte pochodeň a užívejte si atmosféru. 
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Důležité upozornění při
používání

Nemanipulujte s loučí pokud hoří nebo je ještě
horká. 
V žádném případě nepoužívejte jiné látky, než
které jsou k hoření určené (benzín, jiné oleje…) 
Nenechávejte plechovku s olejem na přímém
slunci nebo v uzavřeném prostoru. Ideální
teplota pro uskladnění je 5 - 25 °C. 
Nikdy neotáčejte louč vzhůru nohama. 
Nenechávejte louč hořet bez dozoru.
Nenechávejte louč s plechovkou v blízkosti dětí
i zvířat. I malý lok nebo sání knotu může vést k
poškození plic.
Pokud dojde k požití oleje, zavolejte lékařskou
pomoc a nevyvolávejte zvracení. 



Důležité upozornění při
používání

Zapíchněte podstavu louče alespoň 1 metr od
všech předmětů. 
Neplňte lampu pokud stále hoří. 
Při plnění louče oddělejte knot a do plechovky
nalijte olej. Neotevírejte nádobu v blízkosti
jiného ohně. 
Nádobu naplňte látkou pomocí trychtýře.
Neplňte více jak ¾ nádoby.
Pokud se olej vylijete mimo nádobu, otřete ho
suchým hadrem ještě před zapálením louče.
Před naplněním se ujistěte, že v nádobce není
voda.
Knot by měl vyčnívat cca 5mm nad úchytem.

Plnění nádobky:



Louč před zapálením umístěte minimálně 1
metr od zdi nebo jakéhokoliv hořlavého
materiálu. 
Počkejte 5-7 minut než knot nasaje olej. 
Pokud by byl plamen příliš vysoký, uhaste ho.

Louč uhaste vhodným kovovým předmětem
nebo zhášečem. Plamen nikdy nehaste vodou.
Nechte louč 30 minut vychladnout a až poté ji
ukliďte.

Zapálení louče:

Uhašení louče:

Důležité upozornění při
používání



Při skladování musí být louč suchá a čistá.
Pokud nebudete louč delší dobu používat,
obsah nádobky vyprázdněte.
Nenechávejte podstavu louče na dešti a větru.
Pokud ji ochráníte od povětrnostních vlivů,
zajistíte louči dlouhou životnost. 
Skladujte louč pouze na suchých místech.

Skladování a údržba:

Důležité upozornění při
používání


