
Návod k produktu: Závětří alias stabilizátor VAR 

Důležitým doplňkem vařiče VAR je Závětří plamene V 2. Je mimořádně účinné a má vysoký 
reflexní efekt. Svým provedením zajišťuje vysoce účinnou ochranu plamene proti poryvům 
větru. Dále se projevuje značným reflexním účinkem, tj. že veškeré teplo spalných plynů se 
odráží pod varnou nádobu, čímž se snižuje doba vaření asi o 25 %, stejně tak spotřeba plynu.  
Použitím „závětří“ se tedy z turistického vařiče stává účinná zbraň i do nejvyšších hor! 
Závětří je zcela kompaktní se třídílnou jídelní miskou, známou pod označením „ešusová 
souprava“, nezabírá tedy prakticky žádný prostor při zanedbatelné hmotnosti ve vztahu k váze 
uspořeného paliva. Velikou výhodou je též velice snadná „montáž a demontáž“ závětří, tím 
zůstává zachována skladnost samotného vařiče. Závětří je možno alternativně použít jako 
stabilizační podložku soustavy bomba-vařič. Bomba se zasune do dvou prolisů a zajistí 
pootočením excentru.  

Určení a funkce závětří  

Výrobek je určen pouze pro vařič VAR 2 a svým provedením zajišťuje vysoce účinnou 
ochranu plamene proti poryvům větru. Dále se projevuje značným reflexním účinkem, tzn. že 
veškeré teplo spalných plynů se odráží pod varnou nádobu, čímž se snižuje doba vaření asi 
o 25 %, stejně tak spotřeba plynu. Použitím závětří se tedy z turistického vařiče stává účinná 
zbraň i do nejvyšších hor! Závětří je zcela kompatibilní s ešusem VAR (známá a generacemi 
prověřená „ešusová souprava“), nezabírá tedy prakticky žádný prostor při zanedbatelné 
hmotnosti ve vztahu k váze uspořeného paliva. Velikou výhodou je též velice snadná „montáž 
a demontáž“ závětří, tím zůstává zachována skladnost samotného vařiče. Nově lze použít 
závětří jako stabilizační podložku soustavy kartuše-vařič. Postup pro upnutí bomby: excentr 
se natočí tak, aby bylo možno kartuši zasunout do obou prolisů, pootočením excentru se 
kartuše zajistí. Spolehlivého výsledku lze docílit pouze s bombami VAR G230 a VAR G 500.  

Důležité upozornění 

Pro vaření nesmí být použita nádoba většího průměru než 140 mm! Tzn., že mezera mezi 
vnitřním okrajem závětří a nádobou musí být po celém obvodu minimálně 7 mm! Při použití 
závětří je nutné zregulovat výkon vařiče tak, aby se plameny nedotýkaly vnějšího okraje 
závětří, jinak dojde k jeho deformaci až roztavení!!!  

Bezpečnostní požadavky  

Vařič ve spojení se závětřím nesmí být používán v uzavřených prostorách, jako např. obytné 
místnosti chat, bungalovy, kempingové přívěsy apod.Při vaření ve stanu je nutné vždy zajistit 
dostatečné větrání, nikdy nepoužívejte vařič k jeho vytápění, jinak hrozí otrava kysličníkem 
uhelnatým! Ve stanu je výhodnější používat závětří jako stabilizátor bomby. Výrobek je určen 
pro použití ve volném prostředí - podrobněji viz. návod k použití vařiče VAR 2, který tento 
návod k závětří nenahrazuje.  

Postup nasazení závětří na vařič VAR 2  

1. Všechny podpěry musí být z otvorů ve vařiči, v nichž jsou zasazeny, vysunuty do 
volné nearetované polohy (tak jako při jejich skládání). 

2. Jedna z podpěr nádoby se svým obloukem zasune do jedné z drážek v závětří. 



3. Nyní je možno do drážek závětří zasunout zbývající dvě podpěry, ale tentokrát jejich 
ZAČÁTKEM, a poté všechny tři podpěry zatlačit do aretované polohy. 

Snímání závětří z vařiče VAR 2 

Snímání se provádí postupem přesně opačným!  

 


