
NÁVOD K OBSLUZE PLYNOVÝCH HOŘÁKŮ – TYPY D-300, D-400 A D-500

PLYN: Zkapalněný plyn
TLAK: 30 mbar
KATEGORIE ZAŘÍZENÍ: II 2H3+I3B/P
MAXIMÁLNÍ SPOTŘEBA:
Typ D300 463 – 479 g/h výkon 6,5 kW
Typ D400 785 – 824 g/h výkon 11,4 kW 
Typ D500 962 – 1025 g/h výkon 14,1 kW

Zařízení je určeno pouze pro venkovní použití. Přečtěte si návod před použitím zařízení. Zařízení není dovoleno přemísťovat v 
průběhu použití. Užití zařízení
k jiným účelům může způsobit nebezpečnou situaci. VAROVÁNÍ: Součásti a povrchy zařízení mohou být velmi horké. Nepouštějte 
děti do blízkosti zařízení. Zavřete plynový ventil po použití zařízení. Při manipulaci s horkými pánvemi či nádobami na uzení 
používejte žáruvzdorné chňapky.

INSTALACE PLYNOVÉ HADICE:
Připojte plynový hořák plynovou hadicí podle ČSN EN 1762 (Ø10 mm, max. délka
1,2m) a hadicovou spojkou k regulátoru tlaku plynu. Vždy používejte 30mbar měřákem vybavenou plynovou láhev. Na hadici nesmí 
být záhyby a pokřivení. Použijte mýdlovou vodu, abyste se ujistili, že hadice ani záhyby netečou. Nikdy při testování nepoužívejte 
oheň.
 
ZAPÁLENÍ PLYNOVÉHO HOŘÁKU:
Před tím, než připojíte hořák k plynové láhvi, se ujistěte, že ventily jsou zavřené a v blízkém okolí není otevřený oheň, zapálená 
cigareta či hořlavé materiály. Umístěte hořák na místo chráněné před velkým ohněm, do vodorovné polohy na pevnou podložku. 
Dbejte na to, že zařízení nelze umístit blízko stěny, která se může snadno vznítit. Kouřový plyn, který vychází z horkých pánví je 
velmi horký. Hořák D-300 má jeden plynový kruh a regulační ventil, typy D-400 a D-500 mají kruhy dva a každý svůj vlastní re-
gulační ventil. Při zapalování plynového hořáku nejdříve otevřete ventil vnitřního plynového obvodu, zapalte hořák zapalovačem 
nebo zápalkou a nastavte si ventilem vhodnou velikost plamenu. Nakonec zapalte vnější plynový obvod stejným způsobem jako 
vnitřní a poté umístěte pánev na zapálený hořák.

Nastavujte si plamen podle potřeby vždy menší, tak ušetříte spotřebu plynu. Nenechávejte zapálený hořák bez dozoru. Pokud pla-
men zhasne, zavřete plynový ventil, chvíli vyčkejte a poté opět zapalte hořák dle instrukcí. Plamen zhasnete uzavřením ventilu 
a zavřete regulátor tlaku plynu u plynové láhve vždy, když ukončíte činnost. Hořák lze přesunovat až po vychladnutí. Při výměně 
plynové láhve zavřete nejdříve ventily hořáků a ventil regulátoru tlaku plynu, oddělte regulátor a vyměňte lahev. Ujistěte se, že 
regulátor je dobře připevněn k plynové láhvi.

POUŽITÍ HOŘÁKŮ NA POJIZDNÉM ROZKLÁDACÍM STOLKU MUURIKKA A NA STOLE:
Pokud používáte hořáky s krátkým stojanem, musí být nainstalována ochrana před vysokými teplotami a zespod ochrana před 
větrem. Všimněte si, že kouř přicházející ze strany pánve je velice horký. Odstraňte z blízkosti hořáku všechny hořlavé předměty 
a teplem lehce poškoditelné materiály. Pokud používáte hořák déle, ohněte strany dřevěného vozíku dolů, pokud teplota bočních 
ploch stoupne příliš vysoko. Při použití hořáku na stole pod něj umístěte nehořlavou nebo tepelně odolnou podložku. Pokud to si-
tuace vyžaduje, použijte na stole např. ochrannou dřevěnou desku.

ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ PLYNOVÉHO HOŘÁKU:
Vyčistěte zařízení po použití a skladujte na suchém místě. Před použitím se ujistěte, že otvory na plotýnkách jsou otevřené. Stav 
hadic by měl být kontrolován každoročně jejich ohýbáním. Pokud je hadice poškozená, je třeba ji ihned
vyměnit. Plynovou hadici, pokud je v pořádku, je doporučeno vyměnit minimálně jednou za pět let. V případě úniku plynu, zavřete 
ventil regulátoru láhve. Poškozené zařízení nelze používat. S výjimkou výměny plynové hadice a regulátoru tlaku plynu, všechny 
opravy a jiná údržba by měla být prováděna
v autorizovaném plynoservisu.
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