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Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup plynového mikro hořáku DJ062. 
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! 

 
  
 

Účel použití 
Plynový mikrohořák je určen pro zapalování cigaret, svíček nebo k zahřívání předmětů otevřeným 
ohněm. Lze jej plnit pouze běžným plynem do zapalovačů.  

 

 

 

 

 

Bezpečnostní pokyny 
 

• Plynový hořák a plynové náplně do zapalovačů nepatří do rukou dětí a musí být uchovávány 
mimo jejich dosah. 

• Plynové hořáky obsahují butanový plyn. Musí být proto uchovávány mimo zdroje tepla       
slunečního záření (>40°C). 

• Neodstraňujte, ani neotvírejte plnící ventily, aby mohl plyn uniknout. 
• Tělo hořáku se nesmí otvírat poškodit nebo házet do ohně! Hrozí nebezpečí exploze! 
• Nikdy nevystavujte hořák mechanické zátěži. Mohl by se poškodit zásobník na plyn a dojít k úniku 

plynu (nebezpečí exploze!). 
• Nepokoušejte se hořák opravovat. Když se hořák poškodí nebo se stane nepoužitelným, vhodným 

způsobem jej zlikvidujte. 
• Zapalovače se nesmí používat, plnit nebo skladovat na místech, kde jsou, nebo by mohly být 

výbušné látky, snadno hořlavé materiály, výbušné plyny, páry nebo prach nebo hořlavé tekutiny 
(rozpouštědla, alkohol, benzín atd.). Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru. 

 

Plnění hořáku 
 

Hořák plňte výhradn ě běžným butanovým plynem do zapalova čů. Zásobník plynu 
naplňujte jenom v dob ře větraných prostorech a vyhn ěte se blízkosti otev řeného         
ohn ě (nebezpe čí výbuchu!).  
Při pln ění plynu dodržujte bezpe čnostní pokyny a návod k obsluze výrobce plynu            
do zapalova če. 
Plynové ho řáky je možné plnit jen když jsou chladné. 
Přerušte okamžit ě pln ění, pokud plyn uniká. Mohlo by dojít ke smíchání pl ynu se 
vzduchem a tato sm ěs je náchylná k výbuchu. Ujist ěte se ješt ě předtím, než ho řák 
zapálíte, že místnost byla dob ře vyvětraná. 

 

• Otočte plynový hořák tak, aby plnící ventil směroval nahoru. 
• Nasaďte lahev s plynem do zapalovače na plnící ventil hořáku (v případě potřeby pomocí 

vhodného adaptéru) a ve svislé poloze silně zamáčkněte plynovou láhev na ventil. 
• Plyn proudí do zásobníku plynu. Naplnění zabere asi 3 sekundy. 
 
 

Obsluha hořáku 
 

Zapalovací tla čítko tiskn ěte vždy rychle sm ěrem dol ů, až se zastaví. 
Vyhnete se tak nahromad ění vyššího množství ho řlavé sm ěsi vznikající déletrvajícím 
únikem plynu, která se m ůže náhle vznítit od n ějaké zapalovací jiskry a zapálit tak   
 krátký plamen. P ři zapalování a používání ho řáku jej držte od t ěla a oble čení. 
 Plynový ho řák vždy držte tak, aby plamen sm ěroval sm ěrem od Vás. 
 Hořák zapalujte vždy jenom na n ěkolik sekund, protože jinak by mohlo dojít k jeho     
 přílišnému zah řátí (nebezpe čí popálení!). 
 Při vypínaní ho řáku se ujist ěte, že plamen úpln ě zhasnul. 
 

• Stiskněte zapalovací tlačítko dolů, až se aktivuje piezoelektrická jiskra, která zapálí plamen 
(opakujte, když se Vám nepovede plamen zapálit napoprvé). 

• Pro vypnutí hořáku uvolněte zapalovací tlačítko. 
 

 
 
 



Nastavení velikosti plamene 
 
Kole čko nastavení velikosti plamene neposouvejte do polo hy za zřejmou hranici        
konce nastavení, ani jej neodstra ňujte z p řístroje. Mohlo by to vést k úniku plynu               
 a k nebezpe čí  výbuchu . 
 

• Palcem posuňte kolečko na plnícím ventilu směrem ke značce +, byste zvýšili velikost plamene, 
nebo opačným směrem, abyste plamen zmenšili. 

 

Údržba 
 

S výjimkou plnění plynu do zapalovače nevyžaduje plynový hořák žádnou údržbu.  
Povrch hořáku čistěte jenom suchým a měkkým hadříkem. 
K čištění nikdy nepoužívejte žíravé nebo chemické roztoky, protože byste mohli poškodit plášť hořáku. 
 

Recyklace 
 

Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných 
ustanovení. Před likvidací musí být zásobník plynu vyprázdněn (nicméně nenechávejte 
plyn jenom uniknout do ovzduší, ale spalte jej pod dohledem.  

                 Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 
Záruka 
 

Na plynový hořák DJ062 poskytujeme záruku 24 m ěsíců.  

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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