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Návod  k  obsluze

Turistický vařič WOOD Typ 1920

Důležité
Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze, abyste se dobře seznámili se spotřebičem před jeho prvním použitím. Tento

návod uschovejte pro příští použití!

Použití
Tento „dřívkový“ vařič WOOD Typ 1920 (dále jen vařič) je určen pro turistické účely k provozu ve venkovním prostředí k

tepelné přípravě pokrmů. Na vařiči lze vařit i opékat. S vhodnou grilovací mřížkou a dřevěným uhlím jako palivem lze na
vařiči též grilovat. Za chladného počasí je možné ho použít i ke zvýšení tepelné pohody jako malý táborák. 

Popis
Vařič je složen ze spodní nádoby (s bočním otvorem pro vstup rozfoukávače),  topeniště, dvoudílného roštu a držadla.

Jednotlivé díly jsou vyrobeny ze silného nerezového plechu, aby lépe odolávaly intenzivnímu žáru.
Jedná se o ekologický vařič fungující na jednoduchém principu výhně – vzduch vháněný do ohniště.
Je určen pro spalování drobného dřeva - klacíků, šišek, kůry a podobně, ale i dalších přírodních hořlavých materiálů (např.

i zaschlý trus býložravců). Lze použít i dřevěné uhlí. 
Velkou výhodou vařiče je možnost spalovat i vlhké materiály a to díky stálému vhánění vzduchu do ohniště. Mezi další

výhody vařiče patří nízká hmotnost, dobrá skladnost, minimální údržba, malá spotřeba paliva, dostupnost paliva přímo na
místě, splnění předpisů pro dopravu v letadle atd.

Součástí balení je: Obrázek: 1-spodní nádoba, 2-topeniště, 3-rošt, 4-držadlo
1ks vařič WOOD Typ 1920
1ks grilovací rozfoukávač bateriový Typ 4817
1ks látkový obal (obal na ešus)

K vařiči je možné zakoupit jako náhradní díly:
1ks rošt Typ 4815
1ks držadlo Typ 4816
1ks grilovací rozfoukávač bateriový Typ 4817

Veškeré náhradní díly lze objednat u výrobce (Meva a.s., tel.:
00420  416  823  390,  391,  302,  fax:  00420  416  823  300,
www.meva.cz) nebo u jeho obchodních partnerů.

Technická data  
Palivo  ..................................................... jakýkoli tuhý přírodní hořlavý materiál
Zdroj energie pro rozfoukávač ………… 1,5 V monočlánek
Hmotnost bez rozfoukávače .................... 560 g
Doba varu 1 l vody …………………...... většinou do 4,5 min (dle použitého paliva, okolních podmínek a zkušeností

obsluhy s provozováním tohoto vařiče)

Podmínky pro provoz vařiče
Vařič je určen pro turistické účely k provozu ve venkovním prostředí. 
Vařič využívá otevřený oheň a při  provozu a bezprostředně po něm je velmi horký a proto je třeba mít ho stále pod

dohledem a dodržovat  pravidla bezpečného chování v přírodě tak, aby nevznikl  požár.  Vařič provozujte  na pevné,  rovné,
nehořlavé podložce nebo alespoň vytvořte vhodné a bezpečné místo pro vařič (dostatečně velký kruh udusejte do roviny a
zbavte všech hořlavých látek tak, aby se nemohl rozšířit otevřený oheň z vařiče do okolí nebo nedošlo ke vznícení např. suché
trávy od rozžhaveného dna vařiče).

Pro lepší a bezpečnější hoření vařič provozujte v závětří tak, aby nedocházelo k odletu žhavých jisker do okolí.

Zapalování vařiče a bezpečná manipulace
- Připravte vhodné místo (rovná, pevná, nehořlavá plocha) na kterém budete vařič provozovat. Pokud budete vařič používat

v zimním prostředí, tak mějte na paměti, že není bezpečné ho provozovat na ledu či sněhu, protože ten pod ním taje a vařič
se naklání a mohl by se i s připravovaným pokrmem převrhnout.

- Sestavte jednotlivé díly vařiče do sebe (bez držadla) a položte ho připravené místo.
- Do topeniště vložte drobné kousky hořlavého materiálu (např. snopek suché trávy, drobné větvičky, kůru) a zapalte oheň.

Poté přiložte nalámané větvičky a po vytvoření dostatečného množství žhavého základu vsuňte do otvoru ve spodní nádobě
grilovací rozfoukávač (dmychadlo), zapněte jej a můžete začít vařit.



- Interval přikládání závisí na druhu paliva, jeho velikosti a okolních podmínkách. Způsob regulace je srovnatelný s klasickým
táborovým ohněm.

- Podle typu a stáří baterie  v grilovacím rozfoukávači je její doba provozu cca 10 až 12 hod.  V případě použití  alkalické
baterie se tato doba prodlouží cca 2x až 3x. Pokud Vám dojde baterie, je možné použít pro přísun vzduchu do vařiče nožní
pumpu nebo ruční dmychadlo (nejsou součástí balení).

- Bezprostředně po provozu je vařič velmi horký a proto ho nechte zcela vychladnout. Dokud je horký, tak s  ním manipulujte
pouze v případě nutnosti a to za použití přiloženého držadla a vhodných prostředků (např. rukavice). Vyjměte z  otvoru ve
spodní nádobě grilovací rozfoukávač a zasuňte do něj držadlo (zobáčkem nahoru).

Likvidace spotřebiče
Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého spotřebiče, ať už proto, že jste si zakoupili nový nebo proto, že se na starém

vyskytla neopravitelná závada, odneste jej na místo k tomu určené (např. Sběr druhotných surovin, Sběrný dvůr apod.).

Likvidace obalu
Obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Bezpečnostní požadavky
- Vařič smí obsluhovat pouze způsobilá osoba podle tohoto návodu! 
- Při provozu vařiče musí obsluha dále respektovat všeobecné požárně bezpečnostní předpisy a pravidla bezpečného

chování v přírodě (na daném místě)!
- Vařič je při provozu a bezprostředně po něm velmi horký a proto zamezte přístupu malých dětí k vařiči!
- Vařič  smí  být  provozován pouze  ve venkovním prostředí.  Je  zakázáno ho používat  v uzavřených prostorech  nebo

stanech apod.!
- Vařič provozujte na pevné, rovné, nehořlavé podložce nebo alespoň vytvořte vhodné a bezpečné místo (viz. výše) a je

nutné mít ho stále pod dohledem !
- Z hlediska požární bezpečnosti musí být z bezprostředního okolí vařiče odstraněny všechny hořlavé látek tak, aby se

nemohl  rozšířit  otevřený oheň z vařiče do okolí  nebo nedošlo ke vznícení např.  suché trávy od rozžhaveného dna
vařiče!

- Pro bezpečnější hoření vařič provozujte v závětří tak, aby nedocházelo k odletu žhavých jisker do okolí!

Poznámka
Změny v technických údajích jsou vyhrazeny. Vyobrazení díky neustálému inovačnímu postupu jsou nezávazná. Tiskové

chyby vyhrazeny.

Záruční podmínky
Spotřebiteli se poskytuje záruka na správnou funkci spotřebiče a má nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu součástí,

které by se ukázaly v záruční době vadnými pro chybnou výrobu nebo skrytou vadu materiálu. Záruka se nevztahuje na běžné
provozní opotřebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí při používání nebo pokud provede kupující na
výrobku úpravy nebo změny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením mimo rámec příslušného
návodu k obsluze. 

Pokud se vyskytne nějaká nejasnost ohledně provozu či údržby spotřebiče, obraťte se na výrobce (Meva a.s., tel.: 00420
416 823 390, 391, 302, 292)

Výrobce ručí za výrobky 24 měsíců ode dne prodeje.
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