
ww
w.
ko
tli
k.
sk

Doplňkové informace: 

Plynový horák - dôležité informace 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 

Hadice s regulátorem není součástí plynového horáku. 
Výkon: 5,5 kW - G30/G31 
Spotreba plynu: 380 g/h 
Tlak plynu: 30 mbar 
Druh plynu: propan-butan (1 3B/P) 
Prumér kruhu horáku (bez nožiček): 18cm 
Šírka kruhu: 4,5cm 
Výška kruhu horáku 8cm 
Výška noh: 20cm 
Délka horádku s ramenem: 60cm 

MONTÁŽ: 

Vyndejte z krabice jednotlivé části. S pomocí šraubu pripevnéte nožky 
k prstencové plynové části. Šrauby dobre utáhnéte. 

UPOZORNENÍ: 

Výrobek mohou používat osoby, které mají k tomu dostatečné odborné znalosti. 
Plynový horák môžete používat pouze v otevreném prostoru (v prírode, na zahradé ... ). 
K provozu použijte pouze plyn propan-butan. 
K provozu je potrebný regulátor tlaku nastavit minimálne na 30 mbar. 
Zajistéte dostatečný prísun vzduchu. 
Plynovou nádrž musíte umístit na dobre vétraném místé. 
Zakázána je manipulace prístroje v blízkosti horlavých látek. 
Prístroj se nesmí dostat do blízkosti detí. 
Nenechávejte otevrený plamen bez dozoru. 
Použijte alespoň 1,2 m dlouhou plynovou hadici. 
Používejte žáruvzdorné rukavice. 
Neupravujte nie na prístroji. 
Výrobce nenese zodpovédnost za následné vzniklé problémy: 
- za nesprávné použití plynové bomby
- za úpravu nebo opravu na prístroji

NÁVOD NA POUŽITÍ: 
Predtím než pripojíte plynovou hadici k propan-butanové láhvi, musíte zavrít ventil 

na PB láhvi. Po pripojení zkontrolujte tlak plynu u PB láhve u reduktoru i u horáku. 

Zapálení: 
Otevrete ventil na PB láhvi - otočte proti smeru hodinových ručiček. 
Zapalte sirku a priložte k horáku, dokud oheň nechytne. Pokud ucítíte únik plynu, 
musíte ihned uzavrít ventil na PB láhvi. 
Intenzitu plamene dosáhnete regulací ventilu, mírným otevrením nebo zavrením 
na plynovém horáku, než dosáhnete požadovaný plamen. 
Po použití uzavrete ventil na PB láhvi i na plynovém horáku. 
Béhem provozu nepremisťujte PB láhev. 

ÚDRŽBA: 
Zkontrolujte, zda se nedostali brouci nebo jiná nečistota do plynového horáku do škvírek. 
Opatrné vyčistéte škvírky pokud možno tlakem vzduchu. Zkontrolujte, 
zda neuniká plyn z hadice nebo u pripojení. 




