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SK

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru kúpou výrobku značky FK technics. 
Tento pokyny Vás oboznámi s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnu 
obsluhou.

4739446

Plynový hořák FKGAS-MAX 2

Návod k použitie
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NEPREHLIADNITE
• Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, 

aby ste predišli prípadným škodám, či zranenie.
• Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať!
• Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie 

výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
• Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod 

na obsluhu.
• Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK 

technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukovaný.

UPOZORNENIE
• Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na jeho technické 

špecifikácie.

Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté 
neodbornou manipuláciou s výrobkom.

POPIS PRODUKTU
Plynový horák vytvára veľký, regulovateľný a neblikavý modrý plameň s teplotou až 1300 ° C. 
Zapaľovacie mechanizmus je vstavaný. Množstvo plynu je nastaviteľné na plynovom horáku 
a plynový horák je teda univerzálne použiteľný. Po naplnení plynom je horák pripravený na 
použitie.
Horák vždy držte tak, aby ústie trysky smerovalo od vášho tela. Horák slúži k mäkkému alebo 
tvrdému spájkovanie. Navyše ním môžu byť ohrievané alebo tavené horľavé alebo nehorľavé 
látky.
Nepoužívajte horák na osoby alebo zvieratá. Modrý plameň je pri svetle zle rozoznateľný!
Plynový horák smie byť plnený a prevádzkovaný iba s plynom do zapaľovačov (izobután). 
Bezpodmienečne zamedzte priamemu kontaktu horáka s vodou!

PLNENIE
1. Uistite sa, že je nasadená červená bezpečnostná krytka.
2. Niekoľkokrát pretrepte nádobu s plynom.
3. Plne zasuňte trysku nádoby s plynom do prívodného ventilu na spodnej strane a svetiel 
stlačte.
4. Plnenie zvyčajne trvá 20-25 sekúnd. Prestaňte ak dôjde k úniku plynu mimo horák.
5. Po naplnení vždy počkajte 1 minútu pre stabilizáciu plynu.



3

ZAPAĽOVANIE A NASTAVENIE HORÁKA
Montáž stojana - Zasuňte podstavec do spodnej časti horáka.

Zapnutie
1. Zložte červenú bezpečnostnú krytku.
2. Otočte ovládací gombík ON / OFF plynu o štvrť otáčky doľava, spustí sa tok plynu.
3. Stlačením spínača zapaľovania, zapálite horák.

Nastavenie plameňa
1. Upravte plameň podľa potreby.
2. Po zapálení pomaly otočte ovládací gombík ON / OFF plynu do polohy vľavo pre zvýšenie 
intenzity plameňa a vpravo pre jeho zníženie.

Vypnutie
1. Otočte ovládací gombík ON / OFF plynu úplne doprava, tým prerušiť tok plynu a dôjde k 
zhasnutiu plameňa.
2. Skontrolujte, že tok plynu sa zastavil a oheň je úplne uhasený.
3. Vráťte späť bezpečnostný kryt.
4. Nechajte cvhíli vychladnúť.

UPOZORNENIE
Vždy zapaľujte plameňom smerom od vás, ostatných osôb alebo predmetov.
Dýza plameňa sa veľmi rýchlo zahreje. Nedotýkajte sa kovového ústia horáka a nedávajte 
ruky pred trysku.
Nevystavujte horák vysokým teplotám a priamemu slnku. Vyhnite sa stretu s ostrými 
predmetmi, mohlo by dôjsť k prerazeniu nádržky a následnému nekontrolovateľnému úniku 
plynu či výbuchu. Nepoužívajte poškodený horák a neopravujte ho.

BUTÁNOVÝ PLYN JE ŤAŽŠÍ AKO VZDUCH A HROMADIA SA. AK JE PRIESTOR MALÝ A 
ZLÉ VETRANÉ, MÔŽE ĽAHKO DÔJS K VZNIETENIU. HORÁK VŽDY DOPĹŇAJTE NA
DOBRE VETRANÝCH MIESTACH A VŽDY NECHAJTE PLYN STABILIZOVAŤ PO DOBU 60 
SEKÚND PRED ZAPÁLENÍM.
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Výrobca:
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

PREHLÁSENIE O ZHODE
Výrobok je v zhode so všetkými základnými európskymi normami, ktoré je možno na 
požiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA
Nefunkčné výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného 
prostredia!

Kód 4739446
Teplota plameňa 1300°C
Prevádzková doba cca 45 min / náplň
Regulácia plameňa áno
Integrovaný zapaľovač piezo
Poistka horáka áno
Široká základňa áno
Náplň 35 g
Materiál Al, Zn, vystužený nylon
Rozmery 204 x 120 x 74 mm
Hmotnosť 381,6 g


