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Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. 
Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou 
obsluhou.

4739446

Plynový hořák FKGAS-MAX 2

Návod k použití
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NEPŘEHLÉDNĚTE
• Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste 

předešli případným škodám, či zranění.
• Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
• Tento návod k obsluze je součástí výrobku a 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 k 

obsluze.
• Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK 

technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ
• Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho  technické 

specifikace. 

Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou 
manipulací s výrobkem.

POPIS PRODUKTU
Plynový hořák vytváří velký, regulovatelný a neblikavý modrý plamen s teplotou až 1300°C. 
Zapalovací mechanismus je vestavěný. Množství plynu je nastavitelné na plynovém hořáku 
a plynový hořák je tedy univerzálně použitelný. Po naplnění plynem je hořák připraven k 
použití.
Hořák vždy držte tak, aby ústí trysky směřovalo od vašeho těla. Hořák slouží k měkkému 
nebo tvrdému pájení. Navíc jím mohou být ohřívány nebo taveny hořlavé nebo nehořlavé 
látky.
Nepoužívejte hořák na osoby nebo zvířata. Modrý plamen je při světle špatně rozeznatelný!
Plynový hořák smí být plněn a provozován pouze s plynem do zapalovačů (isobutan). 
Bezpodmínečně zamezte přímému kontaktu hořáku s vodou!

PLNĚNÍ
1. Ujistěte se, že je nasazena červená bezpečnostní krytka.
2. Několikrát protřepejte nádobu s plynem.
3. Plně zasuňte trysku nádoby s plynem do přívodního ventilu na spodní straně a stikněte.
4. Plnění obvykle trvá 20-25 sekund. Přestaňte pokud dojde k úniku plynu mimo hořák.
5. Po naplnění vždy vyčkejte 1 minutu pro stabilizaci plynu.
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ZAPALOVÁNÍ A SEŘÍZENÍ HOŘÁKU
Montáž stojanu - Zasuňte podstavec do spodní části hořáku.

Zapnutí
1. Sejměte červenou bezpečnostní krytku.
2. Otočte ovládací knoflík ON / OFF plynu o čtvrt otáčky doleva, spustí se tok plynu.
3. Stisknutím spínače zapalování, zapálíte hořák.

Nastavení plamene
1. Upravte plamen podle potřeby.
2. Po zapálení pomalu otočte ovládací knoflík ON / OFF plynu do polohy vlevo pro zvýšení 
intenzity plamene a vpravo pro jeho snížení. 

Vypnutí
1. Otočte ovládací knoflík ON / OFF plynu úplně doprava, tím zastavíte tok plynu a dojte k 
zhasnutí plamene.
2. Zkontrolujte, že tok plynu se zastavil a oheň je úplně uhašen.
3. Vraťte zpět bezpečnostní krytku.
4. Nechte cvhíli vychladnout.

UPOZORNĚNÍ
Vždy zapalujte plamenem směrem od vás, ostatních osob nebo předmětů.
Tryska plamene se velmi rychle zahřeje. Nedotýkejte se kovového ústí hořáku a nedávejte 
ruce před trysku.
Nevystavujte hořák vysokým teplotám a přímému slunci. Vyhněte se střetu s ostrými 
předměty, mohlo by dojít k proražení nádržky a následnému nekontrolovatelnému úniku 
plynu či výbuchu. Nepoužívejte poškozený hořák a neopravujte jej. 

BUTANOVÝ PLYN JE TĚŽŠÍ NEŽ VZDUCH A HROMADÍ SE. POKUD JE PROSTOR MALÝ A 
ŠPATNĚ VĚTRANÝ, MŮŽE LEHCE DOJÍT KE VZNÍCENÍ. HOŘÁK VŽDY DOPLŇUJTE NA
DOBŘE VĚTRANÝCH MÍSTECH A VŽDY NECHTE PLYN STABILIZOVAT PO DOBU 60 
SEKUND PŘED ZAPÁLENÍM. 
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Výrobce:
FK technics, spol. s. r. o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz verze: 11/20_01

Made in China

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výrobek je ve shodě se všemi základními evropskými normami, které je možno na vyžádání 
předložit.

LIKVIDACE
Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního 
prostředí!

Kód 4739446
Teplota plamene 1300°C
Provozní doba cca 45 min / náplň
Regulace plamene ano
Integrovaný zapalovač piezo
Pojistka hořáku ano
Široká základna ano
Náplň 35 g
Materiál Al, Zn, vyztužený nylon
Rozměry 204 x 120 x 74 mm
Hmotnost 381,6 g


