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1. VODNÍ NÁPLN

Naplnte sklenený korpus 
dýmky vodou dle obrázku
( cca 0,7 l )
stojan Mirage: cca 10 l, 
stojan Mirage Grande: 
cca 17,5 l  
      

Doporučení: 
Použijete-li pro naplnení 
skleneného stojanu dýmky 
destilovanou vodu,
nebude se stojan zanášet 
minerálními usazeninami a 
zustane po dlouhou dobu 
čistý

2. BARVENÍ VODY,    
    INSTALACE DÝMKY

Pridejte do vodní náplne
2 lžičky červeného barviva 
  

Pridejte do vodní náplne 
stojanu dýmky Mirage 
10 lžiček (Mirage Grande 
17 lžiček) potravinárského 
barviva (barviva mají 
potravinárský atest)
Barviva dodáváme s 
odmerkami. Ke konkrétní 
barve používejte vždy 
stejnou odmerku, aby 
nedošlo ke smíchání jiného 
odstínu
  

Posadte sklenený korpus 
dýmky do kovového 
stojanu
  

Celkové výšky 
Mirage: 65cm
Mirage Grande: 90cm

3. SESTAVENÍ HADICE

Našroubujte na otočný!!! 
konec hadice koncovku: 
1. „CLASSIC“ nebo
2. „COMFORT“ se 
zpetným ventilem 
 

Našroubujte na druhý 
NEotočný konec hadice 
sklenenou rukojet
 

Do rukojeti hadice lze 
zasunout dle potreby 
hygienický náustek
 

Celková délka: 170 cm

Zasunte sklenený kotel 
(korunku) skrze nerezový 
talírek do vrchního 
zabroušeného otvoru 
korpusu dýmky
 

Zasunte do bočních 
otvoru korpusu dýmky 
hadice (popr. zátky nebo 
zpetný ventil)
 

Zkontrolujte, zda jsou 
zašroubovány koncovky 
na otočný konec hadice 

4. SESTAVENÍ DÝMKY

! 
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6. REDUKČNÍ ADAPTÉR 
  

Vložte do vnitrního 
zábrusu kotle sklenený 
redukční adaptér
  

Naplnte adaptér menším 
množstvím kuriva

Standardní set dýmky 
neobsahuje redukční 
adaptér 

Vložte do kotle spodní 
nerezové sítko 
  

Naplnte kotel tabákem 
(7-10 g = cca 60-90 min. 
kourení)
  

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

Nažhavte uhlík 
(doporučujeme samozá-
palné uhlí 33 mm) a vložte 
jej do vrchního sítka
  

Dýmka je pripravena ke 
kourení

5. PRÍPRAVA KOTLE
  

! 

DISTANCE
1mm
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