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                                                                                   Návod k obsluze 
P390D - Plynový hořák 1300 JET 

Vážení zákazníci,  

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k 
obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku 
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, 
dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento 
návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
 
 

Popis: 

Plynový hořák vytváří velký, regulovatelný a neblikavý modrý, nebo plápolavý měkký plamen, 
má integrované piezo zapalování, bezpečnostní blokovací tlačítko a knoflík pro regulaci proudu 
plynu. Je ideální pro pájení, pálení nebo rozmrazování a karamelizaci. Zapalovací mechanismus 
je vestavěný. Plynový hořák smí být plněn a provozován pouze s plynem do zapalovačů. 
POZOR! Hořák je dodáván bez plynu!  Bezpodmínečně zamezte přímému kontaktu hořáku 
s vodou!  

Bezpečnost: 

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo  

pozměňování produktů.  

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným  

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.  

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout  

díly přístroje nebo se zranit  

 

 

Použití: 
Naplnění plynové nádržky  
Plynový hořák se plní plynem do zapalovačů. Nádržku doplňujte pouze v dobře větrané 
místnosti, vyhněte se přítomnosti přímého plamene (nebezpečí výbuchu!). Hořák může být 
plněn pouze ve vychladlém stavu.  
• Obraťte hořák dnem vzhůru, takže plnicí ventil bude směřovat směrem vzhůru.  
• Nasaďte nádobu s plynem (pokud je to nutné, použijte odpovídající adaptér) na plnicí ventil. 
Nádobku tlačte směrem dolů ve vertikálním směru. Nyní plyn proudí z nádoby do nádržky 
hořáku. Proces plnění trvá cca 3 – 5 sekund. Pokud plyn začne unikat, okamžitě přerušte plnicí 
proces. Může dojít ke vzniku výbušné směsi vzduchu a plynu. Dbejte na to, aby byla místnost 
plně vyvětrána předtím, než budete zapalovat plynový hořák nebo jiné zdroje otevřeného 
plamene. 
• Po ukončení procesu plnění vyčkejte cca 3 minuty, než začnete plynový hořák používat. 
Hladina doplněného plynu se musí stabilizovat. Po naplnění plynem je hořák připraven k 
použití. Hořák vždy držte tak, aby ústí trysky směřovalo od vašeho těla. Nikdy nesměřujte 
hořák na osoby nebo zvířata. Modrý plamen je při světle špatně rozeznatelný! 

 

Zapálení hořáku  

• Posuňte pojistku do polohy zapnutí. Pojistka uvolní zapalovací mechanismus.  

• Nyní stiskněte piezo zapalování a podržte. Případně může být nutné, stisknout tlačítko 
zapalování několikrát, dokud nedojde ke vznícení. Pokud nedojde k zapálení plynu, pootočte 
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regulátorem plynu +. Pro krátkodobé hoření stačí podržet zapalování, pro trvalé hoření 
použijte polohu LOCK.  

• Velikost plamene můžete nyní plynule nastavit pomocí regulátoru – maximálně 10 cm.  

• Pro vypnutí hořáku, pusťte zapalování, nebo vyřaďte aretaci – poloha OFF, dokud nedojde ke 
zhasnutí plamene.  

• Pootočte pojistku zapalování do polohy vypnutí. Zapalovací mechanismus je nyní zablokován. 

 

Technické specifikace: 
 
Materiál: plast 
Barva: černá 
Teplota: až 1300 °C 
Rozměry: 13×8,5×5,2cm 

 

Údržba a čištění  

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  

 

Recyklace: 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!  

 

Záruka: 

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou.  


