
MIKROHOŘÁK BERNZOMATIC®  ST200T  sada 3 v 1        (kat. číslo 328629) 
 
MIKROHOŘÁK BERNZOMATIC®  ST250K  sada 6 v 1        (kat. číslo 328630) 
 
Mikrohořák není před prvním použitím naplněn jakýmkoliv plynem.  
Před použitím si pečlivě přečtěte návod. 
 
Naplnění plynem: 

• Používejte pouze vysoce kvalitní plyn BernzOmatic Butane BF55 (kat. číslo 329853). Před plnění 
se ubezpečte, že uzávěr přívodu plynu je v poloze OFF – vypnuto obr. 1 V případě, že byl hořák 
před plněním v provozu, nechte mikrohořák 5 minut vychladnout. 

• Nádobku s plynem před plněním protřepte. 
• Vložte  trysku nádobky s plynem dnem vzhůru do plnícího ventilu hořáku a stiskněte pumpovacím 

pohybem (obr.2). Úplné naplnění trvá asi 10 vteřin. Jestliže plyn začne přetékat, okamžitě 
ukončete plnění. 

• Po naplnění nechejte plyn v hořáku několik minut stabilizovat. 
 
Zažehnutí: 

• Regulaci plynu nastavte do střední polohy. Otevřete přívod plynu posunutím uzávěru do polohy 
ON – zapnuto. Uslyšíte syčení plynu. 

• Zápalkou nebo zapalovačem zapalte hořák, jak je zobrazeno na obr. 4. 
• Vypnutí mikrohořáku provedete vrácením uzávěru přívodu plynu do polohy OFF – vypnuto obr. 1. 

 
Nastavení plamene: 

• Plamene nastavte na požadovanou velikost během hoření otáčením regulace plynu (minimální 
plamen v poloze 1, maximální plamen v poloze 4) na délku asi 20 mm, aby měl primární plamen 
tmavě modrou barvu – toto je plamen s nejefektivnějším tepelným výkonem. Příliš dlouhý plamen 
(žluté barvy) pouze neúměrně spotřebovává plyn a je nestabilní.  

 
Použití jako pájky nebo proudu horkého vzduchu: 
Před montáží se ubezpe čte, že ho řák a příslušenství není horké. 

• Na hořákovou trysku s pružinou nasaďte dýzu s převlečnou matkou a tuto lehce utáhněte. Takto 
je mikrohořák připraven pro proud horkého vzduchu. Pro letování našroubujte na dýzu příslušný 
pájecí hrot. 

• Regulaci plynu nastavte do střední polohy. Otevřete přívod plynu posunutím uzávěru do polohy 
ON – zapnuto. Uslyšíte syčení plynu. 

• Uchopte převlečnou matku a posuňte ji vpřed až v otvoru uvidíte ústí hořáku – zobrazeno 
v kroužku na obr. 5.  Přes oválné otvory zapalte zápalkami nebo zapalovačem. 

• Jakmile se hořák zažehne, uvolněte převlečnou matku a pružina vrátí dýzu do provozní polohy.  
• Začne proudit horký vzduch nebo vyčkejte  až se pájecí hrot ohřeje na provozní teplotu. Po 

přibližně dvou  minutách bude nástroj připraven k použití. Tato době bude ovlivněna okolní 
teplotou. 

• Vypnutí mikrohořáku provedete vrácením uzávěru přívodu plynu do polohy OFF – vypnuto obr. 1 
 
Řízení teploty: 
Modrá část plamene má nejvyšší teplotu a nejjednodušší  způsob  řízení teploty je udržovat příslušnou 
vzdálenost  mezi modrým vrcholem plamene a zahřívaným předmětem. 
 
Skladování:    
Před uložením nebo přepravou nechte hořák vychladnout. Během chladnutí nenechávejte hořák bez 
dozoru. 
 
Bezpečnostní opat ření:    

1. Přečtěte si a dodržujte návod k použití a všechna upozornění. Před zapálení nebo použitím se 
s ním podrobně seznamte. Návod si uschovejte pro případnou potřebu.  

2. Mikrohořák uchovávejte mimo dosah dětí. 
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3. Mikrohořák obsahuje natlakovaný plyn butan. Nevystavujte ho vysoké teplotě a slunečnímu 
záření. Pokud je poškozen, v žádném případě ho nepoužívejte. Nejsou poveleny žádné úpravy 
mikrohořáku bez schválení výrobce. Je velmi nebezpečné provádět jakékoliv modifikace, 
odstraňovat části nebo používat jiné částí, které nebyly výrobcem schváleny. 

4. Mikrohořák neodhazujte do ohně a nepropichujte tělo hořáku. 
5. Používejte v dobře větraných prostorách. 
6. Mikrohořák nevystavujte vyšší teplotě jak 49 °C. 
7. Pokud s hořákem pracujete nebo ho plníte, ujistěte se, že v blízkosti není žádný otevřený oheň 

nebo jiné zdroje ohně a hořlavé materiály. 
8. Před doplňováním plynu butanu se ujistěte, že mikrohořák je vypnutý. 
9. Pro bezporuchový chod mikrohořáku používejte pouze filtrovaný plyn BernzOmatic® Butane.  
10. Hořákem nikdy nemiřte na obličej, na jiné osoby nebo jiné hořlavé předměty. 
11. Po zažehnutí se mikrohořák/pájecí hrot velmi rychle rozehřeje. Nedotýkejte se bez ochrany prstů. 
12. Před demontáží nebo výměnou pájecího hrotu se ujistěte, že tento je vychladlý. 
13. Mikrohořák nenechávejte nikdy bez dozoru nebo kontroly pokud je v provozu. 
14. V případě úniku plynu, dejte přístroj na dobře ventilované místo mimo dosah možností vznícení a 

nechejte přístroj vyprázdnit a kontaktujte svého prodejce. 
15. Mějte na paměti, že přímý sluneční svit velmi snižuje viditelnost plamene. 
16. Před započetím práce s mikrohořákem mějte připraveny hasící prostředky. 

 

 
 
 
ST200T                    ST250K 

                      
 
Výrobce:BernzOmatic               Dovozce:HOLWEKA s.r.o.                      Telefon: +420-607 526 517 
 One BernzOmatic Drive                Heršpická 6                        Fax: +420-545 240 006 
 Medina, New York 14103   639 00  Brno           E-mail:   holweka@holweka.cz 
              USA                                                               Česká republika           www.holweka.cz 
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