
     
 
Pájecí hořák ref. 351 na tvrdé a měkké pájení 

 hořák č. 34600 na plynovou kartuši ref. 2015 (propen 
36%+butan+propan) nebo ref. 555 (butan+propan) 

 teplota větší než 2000°C 

 s automatickým piezo-zapalováním 

 pro použití v jakékoliv poloze po 5 vteřinách provozu 

 provoz na 1 kartuši až 2 hodiny 

 na tvrdé pájení s měděnou pájkou CuP6, Ag2P, Ag5P, Ag15P 
a všechny pájky se stříbrem 

 vysoce výkonné měkké pájení – s plynem 2015 o polovinu kratší čas 
pájení než s plynem propan-butan. 

 
Návod na použití  
 
Důležité upozornění: 
Seznamte se pečlivě s tímto návodem než spojíte hořák s plynovou kartuší a začnete ho používat. 
Návod si uložte pro případnou pozdější potřebu. 
 
PLYNOVÉ KARTUŠE 
Tato horkovzdušná pistole může být používána pouze s kartuší EXPRESS ref. 2015, ref. 555 
butan/propan nebo ref.2400 s adaptérem ref. 905. 
Může být nebezpečné používat jinou kartuš. Gilbert Express nenese žádnou zodpovědnost, 
jestliže je používána jiná kartuš. 
 
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
Používejte pouze v dostatečné větraných místech. 
Než připojíte přístroj na kartuš, ujistěte se, že nechybí těsnění a že je v dobrém stavu. 
Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným nebo opotřebovaným těsněním obr. A. Nikdy 
nepoužívejte přístroj,  u kterého uniká plyn, je poškozený nebo nefunguje správně. 
Pokud uniká plyn (je cítit zápach plynu) z vašeho přístroje, okamžitě ho umístěte na dobře 
větrané místo, pryč od zápalných zdrojů, kde bude možno zjistit a zastavit únik. Pokud budete 
kontrolovat místo úniku plynu, nikdy k tomu nepoužívejte plamen, ale použijte mýdlovou vodu 
nebo detektor kat. číslo 70210.  
Hořák může být postaven na opěrku do stabilní polohy obr. B. 
Přístroj nesmí být používán v blízkosti hořlavých materiálů. Nepoužívejte v menší vzdálenosti než  
40 cm od zdiva a stropu. Pro ochranu od vysoké teploty doporučuje použít ochranný podložku 
EXPRESS ref. 5453 Pare´ Flam, ref. 5453 Protect´ Flamnebo ref. 5450 Stop´Flam. 
Kartuš musí být vyměňována pouze na dobře větraném místě (nejlépe venku), v dostatečné 
vzdálenosti od jiných osob a od zápalných zdrojů. 
Nikdy nesměřujte hořák na jinou osobu (nebezpečí popálení plamenem nebo horkých vzduchem). 
Vždy odpojte kartuš od hořáku, pokud přístroj nebudete používat delší dobu. 



Skladujte přístroj a kartuš na chladném, suchém, dobře větraném místě a mimo dosah dětí. 
Kartuš je pod tlakem – chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám vyšším než 50°C. 
POZOR: Některé části se mají vysokou provozní teplotu. Nenechávejte v dosahu dětí! – obr. C. 
 
PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ 
V případě tvrdého pájení nedržte hořák a piezo-zapalování pod roztavenou pájkou. Ta by mohla 
při ukápnutí poškodit hořák. Mějte na paměti, že roztavení pájky dosáhnete stykem 
s rozžhavenou měděnou trubkou a ne přímým plamenem. 
 
SKLADOVÁNÍ 
Před uskladněním hořáku, čekejte až úplně vychladne. Je doporučeno po každém ukončení 
práce s hořákem odpojit hořák od kartuše. 
 
PŘIPOJENÍ KARTUŠE 
Plyn kartuši ref 555 propan/butan a ref. 2015 v dostatečné vzdálenosti od zápalných zdrojů držte 
ve vertikální poloze závitem vzhůru a našroubujte na ni hlavu hořáku. Otevřete kohoutek hořáku 
a šroubujte až uslyšíte průtok plynu. Nyní rychle uzavřete kohoutek hořáku a utáhněte ještě o půl 
otáčky. 
 
UVEDENÍ DO PROVOZU 
Při každém prvním zažehnutí musí být hlava hořáku nahoře. Otevřete kohoutek přívodu plyny až 
ho uslyšíte unikat. Zmáčkněte černé tlačítko piezo-zapalovače (1), aby se plyn zapálil. V případě 
nezapálení opakujte stisknutí tlačítka až uvidíte plamen. Otáčením kohoutku (2) ve směru 
označení + zvýšíte tepelný výkon hořáku. 
Otáčením ve směru označení – redukujete tepelný výkon hořáku – obr. D.  
Při použití nové kartuše může být hořák do polohy hlavou dolů otočen nejdříve po 10 vteřinách 
provozu (jinak po 5 vteřinách). Pokud čas ohřevu hořáku nebyl dostačující 
objeví se žlutý plamen. V tomto případě nechte hořák v normální pozici hořet 10 vteřin. 
 
VÝMĚNA KARTUŠE 
Výměnu kartuše provádějte venku a v dostatečné vzdálenosti od jiných osob. 
Ujistěte se, že hořák před výměnou kartuše nehoří.  Úplně odšroubujte hlavu hořáku od kartuše. 
Zkontrolujte těsnění hlavy hořáku než našroubujete novou kartuši – viz kapitola PŘIPOJENÍ 
KARTUŠE. 
 
ZÁRUKA 
Na tento přístroj poskytujeme plnou záruku 2 roky od data prodeje na výrobní nebo materiálové 
vady. Tato záruka se nevztahuje na výměnu či opravy dílů, které byly způsobeny běžným 
opotřebením, nedbalostí nebo nerespektováním instrukcí uvedených v tomto návodu. Záruka 
nebude uznána při jakémkoliv montáži nekompatibilních částí nebo připojení na nesprávnou 
kartuši. 
Nikdy nerozebírejte nebo neupravujte přístroj. Vadný přístroj musí být vrácen distributorovi nebo 
výrobci.  Gilbert Express nenese žádnou zodpovědnost, jestliže přístroj není přesně používán ve 
shodě s provozními podmínkami uvedenými výše. 
 
Výrobce:      Distributor: 
Guilbert Express     HOLWEKA s.r.o. 
33, av. du Nerochal de Lattre de Tassigny  Vintrovna 424/3b 
F – 94127 FONTANEY SOUS BOIS Ceres  664 41  Popůvky u Brna 
www.express.fr                                                     Tel.: 607 632 775 

E-mail: holweka@holweka.cz 
                     www.holweka.cz 
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