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3. INSTALACE HADICE

Našroubujte na hadici 
nerezové držátko nebo na 
ni nasunte dýchací masku
   

Do rukojeti hadice lze 
zasunout dle potreby 
hygienický náustek
   

Celková délka: 128 cm

Odejmete vrchní nerezovou 
část dýmky (korunku) 
   

Naplnte nerezový korpus 
dýmky vodou po 
vyznačenou rysku (0,4 l)
   

Na trubičce kotle je 
natažený gumový 
prevlečný uzáver červené 
barvy, kterým otvíráte 
nebo uzavíráte jeho 
pruduchy. V poloze 1 jsou 
pruduchy kotle otevreny 
a dýmka je v aktivním 
režimu, v poloze 2 jsou 
pruduchy uzavreny a 
dýmka je nachystaná na 
transport.
   

Nasadte zpet vrchní část 
dýmky
   

Celková výška: 23 cm

Vložte do kotle (korunky) 
dýmky spodní nerezové 
sítko, tak aby leželo na 
dne kotle (zahnutými konci 
smerem dolu viz obr.)
   

Naplnte kotel tabákem 
(7-8 g = cca 50-60 min. 
kourení)
   

Vložte do kotle vrchní 
nerezové sítko 
(doporučujeme distanci 
cca 1-2 mm mezi tabákem 
a sítkem, tabák se pak 
nebude pripalovat na sítko)
   

Nažhavte uhlík 
(doporučujeme samozápalné 
uhlí 33 mm) a vložte jej do 
vrchního sítka
   

Dýmka je pripravena ke 
kourení 

Vyšroubujte nerezovou 
zátku
   

Našroubujte 
zkompletovanou hadici 
nebo jen nerezové 
držátko (náustek)
   

Hadice je vybavena na 
jednom konci otočným 
kloubem, který značne 
usnadní její montáž do 
korpusu dýmky

2. SESTAVENÍ HADICE

4. PRÍPRAVA KOTLE
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Rozepnete zipy pouzdra  
     

Pripnete víko pouzdra k 
zadnímu fixačnímu druku, 
aby nedošlo ke kontaktu 
se žhavým uhlíkem v kotli  
     

Zasunte nabitého MINI 
SNIPERA do pouzdra
     

Nastavte si požadovanou 
délku popruhu a pripnete 
si MINI SNIPERA k pasu
Svoji dýmku si ted mužete 
vychutnat kdekoliv a 
kdykoliv
     

Po kourení zapnete zipy 
pouzdra. Hadici nebo 
nerezový náustek mužete 
nechat zašroubovaný v 
korpusu dýmky, která tak 
bude nachystána k 
opakovanému použití
     

TIP: Do popruhu pouzdra 
je možné zasunout 
3 plastové zásobníky, 
které lze využít jako další 
úložný prostor na 
príslušenství, kurivo …
 
 

6. MINI SNIPER V POHYBU
  

7. ÚLOŽNÝ PROSTOR
  

Kompletní príslušenství 
dýmky uložte do 
pripínatelné kapsy
     

Kapsa je vybavena 
karabinou a klipsou pro 
snadné pripnutí k 
popruhu outdoorového 
pouzdra MINI SNIPERa 

 

5. REDUKČNÍ ADAPTÉR

Pokud chcete kourit 
menší množství kuriva 
vložte do vnitrního kónusu 
kotle nerezový redukční 
adaptér
    

Naplnte adaptér kurivem
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MINI SNIPER FLEX
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