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Uživatelský manuál 
HOŘÁK VALVOLATO S PIEZO-ZAPALOVÁNÍM 

         Art. číslo 820A       

Důležité upozornění: Před uvedením do provozu a pro dokonalé obeznámení se se  
zařízením si pozorně přečtěte tento manuál. Manuál si ponechte pro případ budoucí potřeby. 
Tento přístroj je určen výhradně pro pájení, svařování cínu, hliníku a stříbra, ohýbání a tvarování tyčí a trubek, odstraňování 
barev a laků, rozmrazování předmětů. V případě přehřátí nebo neobvyklého prozu ihned uzavřete ventil plynu, aby nedošlo 
k zapálení pájecí lampy. 
  

Spotřeba Průměr Plynové náplně 
140g/h  1,92kW 0,30 mm Art.č. 1126F46, 1121F, 575, 576 

 
Přímý tlak Propan / Butan 
Toto zařízení musí být použito pouze ve větraných místech v souladu s požadovanými normami.  Aby měl správné spalování 
a aby se předešlo nebezpečné nespálené směsi plynů, potřebný objem vzduchu je 2 m3/h pro každý kW. 
Pečlivě si přečtěte tyto pokyny, abyste se seznámili s produktem před uvedením hořáku do provozu. Všechny spotřebiče jsou 
testovány a garantovány. Uchovávejte hořák mimo dosah dětí. Nesprávné použití může způsobit popálení, požár nebo jiné 
nebezpečí. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené, uniká-li plyn nebo nefunguje správně. V případě úniku plynu vezměte 
zařízení okamžitě na dobře větrané místo bez zdroje otevřeného ohně, aby byl nalezen a popřípadě zastaven únik. Jestliže 
chcete zkontrolovat úniky plynu na vašem zařízení, udělejte to venku. Nepokoušejte se najít únik pomocí ohně, ale udělejte to 
pomocí mýdlové vody. 
 
Připojení zásobníku plynu na hořák 
Tuto operaci provádějte mimo dosah ohně či tepla, v dobře větrané místnosti nebo venku, dál od lidí. 
Pro provoz zařízení používejte kartuše KEMPER propan-butan kat.č. 1126F46 460 g, kat.č. 1121F 230 g, kat. č. 575 336 g 
nebo 576 175 g. Použití jiných zásobníků plynu může být nebezpečné. Zkontrolujte, zda je ventil na zařízení uzavřen, a že 
těsnění je v dobrém stavu; v případě, že je těsnění rozbité, zařízení nepoužívejte, ale obraťte se na prodejce. 
Odstraňte červené víčko chránící ventil a našroubujte plynovou kartuši na zařízení. 
Pootevřete ventil proti směru hodinových ručiček „+“ a zmáčkněte tlačítko zapalování. Regulujte plamen jak je požadováno. 
Po připojení kartuše doporučujeme ponechat pájecí lampu a plyn stabilizovat na dobu alespoň 1 minuty před použitím. 
POZOR: některé části mohou být velmi horké. Udržujte své děti v dostatečné vzdálenosti od zařízení. 
 
Nastavení výkonu 
Otočte knoflík proti směru hodinových ručiček na značku „+“, čímž zvýšíte výkon. Otočte knoflík ve směru hodinových ručiček 
na značku „-„ čímž snížíte výkon nebo zařízení vypnete. 
 
Výměna kartuše 
Vyměňte kartuši venku a daleko od lidí. Ujistěte se, že kartuše, kterou budete vyměňovat je již prázdná. O tom se přesvědčíte 
tak, že lehce protřepejte hořákem s kartuší - neměli byste slyšet zvuk uvnitř. Před výměnou kartuše se ujistěte, že je ventil 
uzavřen a že hořák je vypnutý a chladný. Vyšroubujte zařízení ze zásobníku a našroubujte jej na nový.  
 
Údržba 
Vyčistěte tělo vašeho přístroje pomocí bavlněné utěrky namočené v mýdlové horké vodě. Nikdy nepoužívejte odírající 
prostředky. K vyčištění hořáku použijte měkký kartáček. Veškeré operace musí být prováděny, když je zařízení studené. 
 
Skladování 
Pokud se zařízení nepoužívá, musí být skladováno ve svislé poloze a na vhodném místě, aby byl chráněn před případným 
zhoršením stavu – např. vlivem velmi rozdílných teplot, prachem, atd.  Udržujte zařízení v dobře větraných prostorách a mimo 
dosah dětí. 
 
Údržba – opravy 
Neupravujte zařízení v žádném případě. Pro každou žádost a technickou pomoc se obraťte na svého prodejce. 
 
Výrobce: KEMPER s.r.l.. Via Prampoli 1/Q Fraz Lemignano, 43044 Collecchio (PARMA) ITALIA 
 
Dovozce: NIPO Tools s.r.o.  Telefon: +420-602 719 020 
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