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Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se 

se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, 

které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele. 
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  Návod k obsluze 
 

 

VAROVÁNÍ! 

Před zahájením práce se prosím pečlivě seznamte s následujícím návodem! 

 

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 

1. Nepoužívejte hořák bez použití ochrany očí ve formě brýlí, ochrany tváře ve formě masky 

a ochrany rukou ve formě rukavic. 

2. Hořák byste měli napájet propanem, který poskytuje nejlepší účinnost, nebo butanem. 

3. Z důvodu vysoké teploty dosažené během práce, je zakázáno dotýkat se horké části hořáku a jeho 

trysky. 

4. Skladujte a používejte v místech nepřístupných dětem a zvířatům. 

5. Neuskladňujte hořák s tryskou dříve, než zchladne. 

6. Vždy před zahájením práce důkladně zkontrolujte stav hadice. 

7. V případě zjištění jakéhokoliv poškození hadice (díra, přehoření, vyboulení, řez) je jeho další 

použití nebo oprava striktně zakázána, protože představuje zdravotní nebezpečí. V takových 

případech je potřeba vyměnit hadici za novou. 

8. Vyměňte hadici po uplynutí 3 let od data nákupu, i když se zdá být dobrá, je to nutné z důvodu 

zhoršení stavu materiálu spolu s jeho stářím. 

9. Nikdy netahejte za hadici, např. za účelem přesunutí nebo zvednutí plynové nádrže. 

10. Případná výměna trysek musí být provedena, když je přívod plynu uzavřen. 

11. Výrobce není odpovědný za pracovní úrazy, pokud není zařízení používáno v souladu s návodem. 

 

POUŽÍVÁNÍ 

1. Zkontrolujte, zda je hadice v dobrém stavu a je vhodná pro použití s plynovou nádrží. 

2. Pevně a těsně připojte hadici k plynové nádrži (doporučuje se propan, ale můžete použít i butan) 

pomocí vhodných hadicových spojek. Ujistěte se, že hadice je schopna pracovat pod tlakem plynu. 

3. Otevřete ventil na plynové nádrži a případně regulátor tlaku, poté začněte pomalu otevírat ventil 

hořáku. Zapalte plamen a držte jej těsně pod otvorem hořáku. 

4. Po ukončení práce pomalu zavřete ventil hořáku, pak ventil nádrže a pak odpojte ventil od plynové 

nádrže. 

5. Nechte hořák vychladnout a poté jej schovejte spolu s hadicí na suché, čisté a bezpečné místo. 

 

UPOZORNĚNÍ! 

VŽDY POUŽÍVEJTE DLOUHÝ ZAPALOVAČ NA PLYN PŘI ZAPALOVÁNÍ HOŘÁKU, ABYSTE SE VYHNULI 

NEHODĚ - POPÁLENÍ PLAMENEM. 

 

Plamen je regulován otevíráním a zavíráním hořáku. Pokud je nářadí vybaveno pohyblivou rukojetí, 

lze ji použít ke snížení plamene.  
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  Návod k obsluze 
 

 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

Podmínkou správného fungování hořáku je použití technického plynu. Používání znečištěného plynu 

vede často k ucpání trysky hořáku, zablokování se plamene a v důsledku ke snížení účinnosti zařízení. 

V takovém případě vyčistěte hořák a vstřikovač benzínem nebo vhodnou kapalinou. Je povoleno 

vyčistit ucpanou část velmi tenkým drátem tak, aby se nezvětšil otvor hořáku, což by bylo absolutně 

nepřijatelné. 

 

UPOZORNĚNÍ! 

JE ZAKÁZÁNO SPOUŠTĚT HOŘÁK PO ČIŠTĚNÍ, POKUD JEHO SOUČÁSTI JSOU JEŠTĚ VLHKÉ 

OD ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ. 

 

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ 

Pokud není plamen, zkontrolujte: 

● správnost montáže 

● zda je v láhvi plyn 

● zda byl otevřen hlavní ventil na rukojeti 

● zda byl otevřen hlavní ventil na láhvi s plynem 

 

 
 

 

Vyrobeno pro 

F. H. GEKO 

Kietlin, ul. Spacerowa 3 

97-500 Radomsko, Polsko 

 

www.geko.pl 
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Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 20 

 

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
F. H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko 

s plnou odpovědnosti prohlašuje, že: 

 

Plynový hořák se třemi koncovkami 

Typ: G20015, Model: MT30 
 

splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady: 

2016/426 ze dne 9. března 2016 o spotřebičích plynných paliv a o zrušení směrnice 2009/142/ES 

a normy EN 521:2010 

je identický s exemplářem, který je předmětem certifikátu hodnocení 

typu ES č. 2422-GAR-7049/01 ze dne 7. 11. 2018 

vydaného společnosti INTEGRA 96 Uluslararasi Ürün ve Sistem Belgelendirme  

Bag. Den. Goz. Egit. Hiz. Ltd. Sti. Girne Bulvari No: 186 Daire: 2 Karşıyaka  

Izmir Země: Turecko 

Telefon: +90 232 462 20 52 Fax: +90 232 462 2061 

E-mail: info@integra96.com Web: www.integra96.com 

Identifikační číslo oznámeného subjektu: 2422 

 

 

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek změněn 

nebo přestavěn bez souhlasu výrobce. 

 

Za přípravu a uchovávání technické dokumentace odpovídá: 

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko. 

 

 

 

 

Kietlin, 5. 3. 2020     Mgr. Grzegorz Kowalczyk 

Místo a datum vystavení    Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby  
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Servisní středisko výrobce F. H. GEKO 

 ul. Dukelská 240/16 

 743 01 Bílovec, Czech Republic                             

 

 Kontakt: e-mail: info@hobynaradi.cz 

 

Záruční list 
 

1. Název zařízení a číslo výrobku  ………………………………………………... 

2. Datum nákupu    ………………………………………………... 

3. Přesný popis hlášené závady, chyby. ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením. 

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Razítko prodávajícího   ………………………………………………... 

Datum a podpis.    ………………………………………………... 

6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo. ………………………………………………... 

 

Záruční podmínky 

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců 
od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 
12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze 
a způsobu použití. 
Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným 
účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. 
Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné 
předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené 
údržby. 
Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií 
zpracování. 
Nárok na uplatnění záruky zaniká: 
1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze 
2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o. 
3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen 
4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součásti 
5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby 
6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů 
7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem 
8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém 
9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení 
Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejích normální funkce 
(např. opotřebení uhlíků, atd.) 
Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly. 
Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se 
o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, 
budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí. 
Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.  
Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem 
zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady. 
Při zasílání dopravní službou výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho 
poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady! 

 

mailto:info@hobynaradi.cz

