
HOŘÁK NA LIKVIDACI PLEVELE A NAHŘÍVÁNÍ A ZAPALOVÁNÍ OHNĚ 
JT850 (kat. číslo 336660) 

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a pečlivě se seznamte s tímto přístrojem, než ho začnete používat! 

NEBEZPEČÍ: 
Tento hořák je používán s vysoce hořlavým plynem. Chybné sestavení zařízení nebo jeho používání v rozporu s tímto 
návodem a bezpečnostními opatřeními může dojít k výbuchu nebo požáru, který může způsobit poškození majetku, 
vážná poranění osob a zvířat nebo jejich smrt. 

NEBEZPEČÍ POŽÁRU A POPÁLENÍ: 
Pouze pro venkovní použití. Nikdy nepoužívejte v blízkosti pohonných hmot, rozpouštědel, hořlavých kapalin, dřeva, 
papíru nebo jiných hořlavých materiálů. Vždy mějte nádobu s vodou na dosah, když by došlo k požáru. Nedodržení tohoto 
varování může mít za následek vážné poranění nebo smrt. 
EXTRÉMNĚ HOŘLAVÝ. OBSAH JE POD TLAKEM. 

 Nevystavujte hořák nebo palivo při teplotách vyšších než 49°C nebo dlouhodobě slunečnímu světlu.

 Nikdy nepoužívejte hořák okolo hořlavých výparů, kapalin nebo materiálů.

 Nikdy nepropichujte palivovou nádrž a nevystavujte hořák na oheň.

 Nevdechujte plyny, kouř, výpary nebo aerosoly. Při vdechnutí odneste postiženého na čerstvý vzduch.

 Vyhněte se kontaktu s očima a pokožkou. V případě zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a
vyhledejte lékařskou pomoc. V případě styku s pokožkou oplachujte velkým množstvím vody.

 V žádném případě hořák neupravujte. Neměňte tovární nastavení.

 Neprovádějte žádné změny nebo úpravy továrního nastavení přístroje. Změnou továrního nastavení může dojit
k váženému zranění nebo smrti. Vždy použijte originální náhradní díly nebo dle doporučení výrobce.

Bezpečnostní opatření:   
1. Přečtěte si a dodržujte návod k použití a všechna upozornění. Před zapálením nebo použitím se s ním podrobně

seznamte. Návod si uschovejte pro případnou potřebu.
2. Hořák uchovávejte mimo dosah dětí a kohokoliv, kdo není seznámen s návodem.
3. Nemiřte hořákem směrem k obličeji, jiné osobě nebo k hořlavým předmětům.
4. Nikdy nezkoušejte použít hořák jako zapalovač cigaret.
5. Vždy používejte ochranné brýle a rukavice při manipulaci s hořákem.
6. Aby se zamezilo riziku poškození hořáku, vždy jej chraňte před nárazem a nikdy ho nenechte spadnout na zem.
7. Nikdy nepoužívejte hořák, který se zdá být poškozen. Nezkoušejte se ho sami opravit.
8. Zkontrolujte připojení ke kartuši před použitím.
9. Nekontrolujte únik plynu otevřeným plamenem.
10. Nepoužívejte unikající, poškozený nebo nefunkční hořák.
11. V případě, že hořák netěsní, kontaktujte výrobce nebo prodejce.
12. Držte ruce pryč od úsťové hubice.
13. Vždy použijte hořák s kartuší ve vzpřímené poloze (hubicí směrem dolů). Nedávejte hořák do horizontální polohy,

protože zkapalněný plyn bude vtékat do hořáku v nadměrném množství a to způsobí velký žlutý plamen, což je
velmi nebezpečné.

14. Před ohřevem předmětů zkontrolujte, zda teplo nebude postupovat do vedlejších oblastí, které mohou být hořlavé
nebo jsou při zahřátí pod tlakem.

15. Používejte v dobře větraných prostorách.
16. Zajistěte, aby byl hořák před uložením zcela v pořádku.
17. Vždy odpojte kartuši od hořáku při ukládání.
18. Cihly a beton můžou prasknout a explodovat, jsou-li vystaveny vysokým teplotám.
19. Nenechávejte hořák bez dozoru.
20. Buďte opatrní za jasných slunečných dnů nebo za větrného počasí. Jasné sluneční světlo může ztížit viditelnost

plamene a vítr může odnést plamen nebo jiskry do nevhodných oblastí.
21. Před zapálením se ujistěte, že úchop nezakrývá vzdušné otvory.

Naplnění plynem: 

 Používejte pouze vysoce kvalitní plyn BernzOmatiC PROPANE 399,7 g (kat. číslo 304182) nebo 453 g (kat. číslo
327774). Před plněním se ubezpečte, že uzávěr přívodu plynu je v poloze OFF.

 Držte nádobu s plynem zpříma a zašroubujte do ventilu až na doraz.

 Po naplnění nechejte plyn v hořáku několik minut stabilizovat.

 Nekontrolujte únik plynu při manipulaci s otevřeným plamenem.

 Objeví-li se bubliny, odpojte kartuši. 1 



 Před zapálením se ujistěte, že úchop nezakrývá vzdušné otvory směšovací komory. Pokud ano, posuňte rukojeť,
aby tyto nezakrývala.

Zažehnutí a provoz: 

 Otočte regulační knoflík o ¼ až ½ otáčky ve směru hodinových ručiček k otevření ventilu tak, aby bylo slyšet
syčení plynu.

 Stiskněte tlačítko piezo-zapalování. V případě, že se hořák nezapálí, stiskněte tlačítko piezo-zapalování znovu.

Použití: 
 Zkontrolujte hořák před každým použitím.

 Nepoužívejte hořák, dojde-li k závadě nebo je poškozen.

 Držte hořák za rukojeť na zakřivené části trubice.

 Pohybujte špičkou hořáku tam a zpět nad cílovou oblastí a udržujte plamen přibližně 5 cm nad zemí.

 Po ukončení práce hořák vypněte.

Vypnutí: 

 Otočte ovládací ventil plně ve směru hodinových ručiček do polohy OFF- vypnutí.

 Čekejte než plamen uhasne.

 Položte hořák na nehořlavý podklad a nechte vychladnout. Úsťová hubice zůstane horká ještě několik minut po
vypnutí.

Skladování:   

 Otočte regulačním ventilem ve směru hodinových ručiček do polohy OFF. NETLAČTE.

 Jakmile hořák vychladne, odpojte kartuši.

 Uchovávejte mimo dosah dětí!

 Nevystavujte nádobu plynu teplotám nad 49°C.

 Uložte kartuši v dobře větrané místnosti.

Výrobce:Worthnigton Cylinders  Dovozce:NIPO, s.r.o.  

  200 Old Wilson Bridge Road  

  Columbus     

  Telefon: +421- 902164546
  E-mail:  nipo@nipo.sk 

www.bernzomatic.sk 

  OH USA 43085     

  018 55 TUCHYŇA 94 
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