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Vážený zákazník,  
Proxon mikrohorák je �ahké, ru�né náradie na spájkovanie, zohrievanie, tvrdé spájkovanie, 
cínovanie a mnoho �alšieho. Pre odborné ovládanie prístroja a na vlastnú bezpe�nos� dbajte 
prosím na nasledovné bezpe�nostné a ovládacie upozornenia. 
 
Bezpe�nostné upozornenia 
Nedotýkajte sa nikdy plame�ovej ochrany (2) ak je ešte horúca. 
Po použití uložte prístroj pred de�mi do zamknutej izby. 
Plyn je �ahko zápalný, bu�te ve�mi opatrný. 



Nenechajte prístroj spadnú�. 
Nikdy neskúšajte vypúš�a� plyn. 
Nehádžte ani prístroj do oh�a. 
Nevystavujte prístroj priamemu slne�nému žiareniu alebo teplotám nad 50 °C (122 °F). 
Držte prístroj �alej od tela. 
Po použití  prístroja vyskúšajte, �i je horák zhasnutý a ventil právne zatvorený. 
Po najneskôr jednej hodiny prevádzky sa musí horák vypnú� pre ochladenie. 
Majte horák vždy �istý. 
Pracujte vždy na teplom odolávajúcej podložke. 
Držte iné horiace látky mimo dosah. 
Postarajte sa o dobré odvzdušnenie. 
Výpary vä�šiny kvapalín sú zdraviu škodlivé; majte preto odstup. 
Pred poškodením zraku pri dlhšej prevádzke použite tmavé ochranné okuliare. 
Noste okuliare ak pracujete s podobným materiálom. 
 
Ovládacie upozornenia 
 
Naplnenie plynu 
 
Upozornenie 
Z bezpe�nostných dôvodov je dodávaný plame�ový mikrohorák bez plynu. Na plnenie je 
vhodná normálna butánová plynová vložka pre vozidlá. Objem nádrže je 50ml. 

 
Pozor 
Pri plnení prístroja nefaj�ite. Nenap��ajte nikdy v blízkosti otvoreného oh�a. 

1. Odstavte horák a preskúšajte, �i je plame� vyhasnutý.  
2. Odnímte stojan (9). 
3. Zásobník nádrže ohrejte pár minút rukou, pritom ju trošku potraste. 
4. Dýzu (10) náplne stla�te zvislo smerom nadol. 
5. Priebeh plnenia trvá ca. 25 až 30 sekúnd. Ak prete�ie plyn, vytiahnite dýzu (10) 

nápl�ovej nádrže. 
6. Ak nie je správne uzavretý priebeh plnenia, tak dýzu nápl�ovej nádrže odznovu. 
7. Pred použitím vy�kajte istý �as, pokým sa plyn stabilizuje. 

 
Upozornenie 
Nápl� nádrže vysta�í pri normálnom plameni na ca. 2. hodiny. 
 
Zapálenie 
1. Objímku vzdušno-zápalnej dýzy (4) otá�ajte tak, aby cievka bola otvorená.  
2. Nastavte plynovo-regula�nú páku na pozíciu “On“ – plyn musí �ahko vychádza� sy�aním. 
3. Stla�te zápalný gombík (5).  
 



Pozor 
Na prvom stupni je plame� ledva vidite�ný – nebezpe�enstvo popálenia. 
 
Upozornenie 
Nedá sa zapáli� horák, vyskúšajte �i na zápalnom kolíku (1) presko�í iskra, príp. �i je vzdušná  
ovládacia dýza (4) správne nastavená. 
 
Nastavenie plame�a 

1. Najprv nastavte plynovú regula�nú páku  (5) zodpovedajúcej ve�kosti plame�a. 
2. Potom oto�te ovládacou dýzou (4) až pokým nebude plame� vo forme špicu. 

 
Najvyššia teplota plame�a je v kuželi plame�a až smerom von sa znižuje. Maximálna 
dosiahnute�ná teplota je 1300 °C (2370 °F). 
 
Upozornenie 
Nedá sa pokojne nastavi� plame�, ohrejte rukou nádrž plynu, príp. nádrž napl�te.  
 
Pozor 
Ohrievanie nádrže s pomocným prostriedkom nie je dovolené. 
Nebezpe�enstvo explózie. 
 
Odstavenie horáka 
Nastavte plynovej regula�nej páky na pozíciu “off“. Plame� musí zhasnú�. 
 
Rozmery 
H x Š x V ....  89 x 53 x 155 mm 
 
 
 
 
Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prevádzka Karpatská 5, 811 05 Bratislava 
a zodpovedá technickému stavu pri tla�i. Zmeny v technickom stave vyhradené. 
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