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Návod k obsluze 
 

Propan-butanový RU�NÍ HO�ÁK    Typ 2258, 2259, 2260, 2261 
Propan-butanový RAMPOVÝ HO�ÁK   Typ 2270 
Propan-butanová OH�ÍVACÍ SOUPRAVA Typ 2272 
Propan-butanová OH�ÍVACÍ SOUPRAVA Typ 2274 
Propan-butanová OH�ÍVACÍ SOUPRAVA Typ 2275 

 
 

 
D�ležité 

Pe�liv� si p�e�t�te tento návod k obsluze, abyste se dob�e seznámili s ho�áky p�ed jejich prvním 
p�ipojením k tlakové LPG láhvi na plyn. Tento návod uschovejte pro p�íští použití ! 
 
Použití  

Propan-butanové ho�áky jsou ur�eny pro izolatérské a asfaltérské práce ve stavebnictví, oh�evy 
v�tšího rozsahu nap�. pokládání st�ešních krytin na asfaltové bázi (IPA atp.). Ho�áky je možné použít 
též na další práce, kde se využívá velký tepelný výkon. Spot�ebi�e jsou ur�eny pro práce ve 
venkovním prost�edí, volných a krytých prostranstvích nebo v místnostech, kde je zaru�eno dostate�né 
v�trání.. 

Ho�áky jsou spot�ebi�e kategorie I B P3 / . 
Ho�áky jsou spot�ebi�e na propan-butan (PB), které se p�ipojují p�es PB reduk�ní ventil pomocí 

spojovací hadice Typ 4575 (délka 5 m) nebo Typ 4574 (délka 20 m) na 10 kg nebo 33 kg tlakovou 
LPG láhev LA10 nebo LA33 (s max. provozním tlakem do 1,7 MPa) a tvo�í tak samostatnou snadno 
p�emístitelnou jednotku. 

Tlaková láhev je pln�na propan-butanovou (PB) sm�sí A1 nebo B (zna�ení dle �SN ISO 4706), 
což je ozna�ení pro letní (60 % B, 40 % P) nebo zimní (40 % B, 60 % P) sm�s. Ob� sm�si jsou 
použitelné, mají však mírn� odlišné fyzikální vlastnosti a proto je t�eba p�i vým�n� doregulovat 
ho�áky. 

Pro jiné druhy paliv spot�ebi� nelze použít ani provést p�estavbu spot�ebi�e ! 
Snaha o p�ipojení jiných typ� láhví na plyn m�že být nebezpe�ná ! 
V obchodech se LPG láhve prodávají prázdné, jejich napln�ní Vám vým�nným zp�sobem zajistí 

ozna�ené prodejní místo nebo distributor tlakových lahví. P�i každé vým�n� LPG láhve si vyžádejte 
informace pro její bezpe�né skladování a používání ! 

LPG (Liquefied Petroleum Gas) - zkapaln�ný uhlovodíkový plyn. 
 
Popis 

 
Balení obsahuje : 
  

Typové ozna�ení balení Název dílu Typové  
ozna�ení 2258 2259 2260 2261 2270 2272 2274 2275 

Ho�ák 11 kW 2258 ano ne ne ne ne ano ne ne 
Ho�ák 25 kW 2259 ne ano ne ne ano (6ks) ne ne ne 
Ho�ák 65 kW 2260 ne ne ano ne ne ne ano ne 
Ho�ák 120 kW 2261 ne ne ne ano ne ne ne ano 
Trubka krátká 2262 ne ne ne ne ne ano ne ne 
Trubka dlouhá 2263 ne ne ne ne ne ne ano ano 



Rukoje� bez spo�i�e 2252 ne ne ne ne ne ano ne ne 
Rukoje� se spo�i�em 2253 ne ne ne ne ano ne ano ano 
Hadice úplná 5 m 4575 ne ne ne ne ne ano ano ano 
Hadice úplná 20 m 4574 ne ne ne ne ano ne ne ne 
Ho�áková konzole  
pro 6 ho�ák� 4480 ne ne ne ne ano ne ne ne 

Propojovací hadice 0,6 m 4481 ne ne ne ne ano (2ks) ne ne ne 
Podvozek 4482 ne ne ne ne ano ne ne ne 
Kole�ko 4483 ne ne ne ne ano (2ks) ne ne ne 
Stojan 4484 ne ne ne ne ano ne ne ne 
P�ívodní trubka  4485 ne ne ne ne ano ne ne ne 
Jehlový ventil 4515 ne ne ne ne ano (2ks) ne ne ne 
 
  - Ke spot�ebi�i lze zakoupit :     
  Reduk�ní ventil  Typ 4498 - nastavitelný provozní tlak   
  Reduk�ní ventil  Typ 4608 - pevn� nastavený provozní tlak 0,2 MPa  
  Reduk�ní ventil  Typ 4609 - pevn� nastavený provozní tlak 0,4 MPa  
 Veškeré ostatní díly uvedené v tabulce 
 

Veškeré díly lze objednat u výrobce (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 390, 391, 302, fax: 00420 416 
823 300, www.meva.cz/shop) nebo u jeho obchodních partner�. 
 
Technická data 
 

Ho�ák Technický parametr Typ 2258 Typ 2259 Typ 2260 Typ 2261 
Velikost (hmotnost nápln�) LPG láhve [kg] 10 nebo 33 
Plnící tlak LPG láhve [MPa] max. 1,7 
Doporu�ený pracovní tlak ho�ák� [MPa] 0,1 ÷ 0,2 0,2 ÷ 0,4 
P�íkon [kW] 11 25 65 120 
Spot�eba p�i plném výkonu [kg/h] 0,9 2,0 5,2 9,5 
Pr�m�r trysky [mm] 0,6  1 1,6 1,8 
Typové ozna�ení trysky 4711 4716 4721 4726 

 
Podmínky pro provoz  

Ho�áky jsou ur�eny pro práci na volných a krytých prostranstvích nebo v místnostech, kde je 
zaru�eno dostate�né v�trání (vým�nu vzduchu s venkovním prostorem lze zajistit otev�ením oken, 
balkónových dve�í, v�tracích k�ídel apod.). Nejmenší výška místnosti musí být z bezpe�nostních 
d�vod� min. 3m ! Ho�ák p�i provozu spot�ebovává kyslík a v nev�traných uzav�ených místnostech 
m�že být uživatel vážn� ohrožen na život� z d�vodu nedostatku kyslíku a zvýšené koncentrace CO ! 

Je zakázáno používat ho�áky v místnostech a prostorách pod úrovní terénu s výjimkou provád�ní 
rekonstruk�ních, opravá�ských nebo údržbá�ských prací za p�edpokladu trvalého v�trání tohoto 
prostoru. Ho�ák s LPG lahví musí být z t�chto místností a prostor odstra�ován po ukon�ení každé 
pracovní sm�ny, nenavazuje-li na ni sm�na další. 

Minimální vzdálenost tlakové láhve od zdroje tepla bez otev�eného plamene musí být 1m a od 
ostatních zdroj� s otev�eným plamenem (tedy ho�áku) je min. 3 m ! Povrchová teplota tlakové láhve 
nesmí p�ekro�it 40°C a tlaková láhev nesmí být vystavena p�ímému slune�nímu zá�ení. Tlaková láhev 
se smí používat pouze ve svislé poloze. Je p�ísn� zakázáno provád�t jakýkoliv p�ímý oh�ev tlakových 
lahví s LPG pro zvýšení odpa�ovací mohutnosti plynu. 

Je zakázáno umis�ovat a používat tlakové láhve s LPG (a to ani vyprázdn�né) v prostorech pod 
úrovní terénu. 

Pokyny pro manipulaci s tlakovými láhvemi na LPG si vyžádejte p�i každé vým�n� LPG láhve. 
Podrobné informace jsou stanoveny v �SN 38 6462 a v TPG 402 01. 



Je možno používat pouze dodaného typu tlakové LPG hadice schválené výrobcem. Tlaková LPG 
hadice musí být p�i provozu zajišt�na proti od�ru a ožehnutí nebo jinému mechanickému poškození. 
Tlaková LPG hadice nesmí být nastavována ani jinak upravována. Doba životnosti tlakové LPG 
hadice je z bezpe�nostních d�vod� 2 roky od prvního použití. Po uplynutí této doby hadici vym��te. 

V blízkosti ho�áku musí být p�i práci dostate�ný po�et vhodn� rozmíst�ných hasících p�ístroj�. Lze 
použít hasící p�ístroje s náplní CO2 . 

Vzhledem k velkému p�íkonu ho�ák� (p�edevším Typ 2260 a 2261) využívejte maximáln� “sporo“ 
výkonu (viz. kap. Zapalování a zhášení), aby tlak v tlakové láhvi prudce neklesal. Pracuje-li ho�ák 
stále bez p�erušení na maximální výkon, tak dochází k rychlému poklesu tlaku v láhvi, které se projeví 
snížením výkonu a ojín�ním povrchu láhve. V takovém p�ípad� je nutno použít druhé (náhradní) 
láhve, pop�. t�etí láhve a první láhev nechat teplotou okolí oh�át p�ed dalším použitím. 
 
Montáž rampového ho�áku 
- Nejd�íve našroubujte ho�áky na ho�ákovou konzoli a tuto sestavu p�išroubujte pomocí šroub� 

M8x15, matic M8 a podložek 8 k podvozku s kole�ky. P�i montáži ho�ák� zkontrolujte bezvadný 
stav olov�ného t�sn�ní (Typ 4541). 

- Na ose podvozku je umíst�na p�ipojovací objímka se zajiš�ovacím šroubem, do které se zasune 
p�ívodní trubka s ovládacími jehlovými ventily a utáhne se zajiš�ovacím šroubem. Mezi šroubení 
ho�ákové konzole a šroubení ovládacích jehlových ventil� p�ívodní trubky našroubujte propojovací 
hadice. P�i montáži propojovacích hadic zkontrolujte bezvadný stav fíbrového t�sn�ní v p�evle�ných 
maticích. 

- Na konec p�ívodní trubky opat�ený kulovým nátrubkem s p�evle�nou maticí p�ipojte ovládací 
rukoje� s rychlospouští. 

 
P�ipojení a kontrola t�snosti 

Ho�áky se p�ipojují na typizovanou tlakovou LPG láhev o hmotnosti nápln� 10 kg nebo 33 kg.  
P�ed p�ipojením k láhvi na plyn zkontrolujte použití a dobrý stav t�sn�ní. 
P�ed odšroubováním zátky z lahvového ventilu (levý závit) je nutno se p�esv�d�it, zda hlavní 

uzáv�r láhve je �ádn� dotažen v poloze zav�eno. Poté se na bo�ní šroubení uzavíracího ventilu tlakové 
láhve p�ipojí reduk�ní ventil k tomuto ú�elu opat�ený plochým sedlem a p�evle�nou maticí.  

Spojovací hadicí propojte reduk�ní ventil a ovládací rukoje� s uzav�eným regula�ním ventilem. Na 
obou stranách hadice dotáhn�te montážním klí�em p�evle�né matice. Spojovací hadice má kulové 
nátrubky, které nahrazují funkci fíbrových t�sn�nek. 
  P�esv�d�te se, zda je na šroubení ho�áku olov�né t�sn�ní (Typ 4541) a našroubujte ho�ák na 
spojovací trubku. Na výstupní šroubení regula�ního ventilu našroubujte a dotáhn�te montážním klí�em 
p�íslušný ho�ák se spojovací trubkou.  

Aby funkce ho�áku mohla být kontrolována po stránce bezpe�nostní a technologické a provoz byl 
maximáln� ekonomický, musí se v p�ípad� použití reduk�ního ventilu Typ 4498 nejd�íve nastavit 
jmenovitý provozní tlak 0,1 ÷ 0,2 MPa a 0,2 ÷ 0,4 MPa (dle typu ho�áku v tabulce - technické 
parametry). Jmenovitý provozní tlak se nastaví otá�ením šroubu reduk�ního ventilu po p�edchozím 
otev�ení uzavíracího ventilu tlakové láhve. Drobné dolad�ní provozního tlaku je možné dodate�n� 
provád�t i v pr�b�hu provozu ho�áku podle aktuálního stavu tlaku v láhvi. 

V p�ípad� použití pevn� nastavených reduk�ních ventil� Typ 4608 (0,2 MPa) a 4609 (0,4 MPa) 
odpadá nastavování jmenovitého provozního tlaku.  

Otev�ete lahvový ventil oto�ením knoflíku doleva a pot�ením p�notvorným roztokem (nap�. 
mýdlovou vodou) zkontrolujte neuniká-li plyn kolem spoj�. Regula�ní ventil z�stává uzav�ený. 
Je zásadn� zakázáno provád�t kontrolu t�snosti pomocí otev�eného ohn� !!! 
 
Zapalování a zhášení ho�áku 

Sestavený ho�ák propojený tlakovou hadicí a reduk�ním ventilem k tlakové láhvi nejprve 
zkontrolujte p�ed prvním zapálením tak, že otev�ete uzavírací ventil tlakové láhve a p�i uzav�eném 
hlavním ventilu na ovládací rukojeti p�ekontrolujete pot�ením p�notvorným roztokem (nap�. 
mýdlovou vodou) neuniká-li plyn kolem spoj�. Je zásadn� zakázáno provád�t kontrolu t�snosti 
pomocí otev�eného ohn� !!!  



Pokud nedochází k úniku plynu, otev�ete pln� hlavní ventil ovláda�e (u rukojeti se spo�i�em ješt� 
ovlada� sporo-plamene) tak, až uslyšíte slabé sy�ení proudícího plynu a p�iblížením zapálené zápalky 
k ústí ho�áku zapalte plyn. Regula�ní mechanismus umož�uje provoz ho�áku s ovlada�em s 
rychloregulací ve dvou režimech a proto je možné provést se�ízení výkonu ho�áku dv�ma 
následujícími zp�soby : 
 

1) Hlavním ventilem a ovláda�em sporo-plamene se provede stálé nastavení výkonu ho�áku. 
 

2) P�i pln� otev�eném hlavním ventilu se ovlada�em sporo-plamene nastaví “sporo“ výkon 
ho�áku (min. velikost plamene) a podle velikosti stla�ení páky rychlouzáv�ru se docílí 
zvýšení nebo maximálního výkonu. Uvoln�ním páky rychlouzáv�ru se získá op�t “sporo“ 
výkon. 

 
Ho�ák s ovlada�em bez rychloregulace umož�uje provoz pouze v jednom režimu, kdy se ventilem 

ovlada�e nastaví stálý výkon.  
Rampový ho�ák umož�uje regulaci a uzav�ení levé a pravé poloviny rampy jehlovými ventily na 

p�ívodní trubce. 
B�hem doby p�edeh�ívání nebo p�i pohybu spot�ebi�em m�že plyn ho�et t�epotavým plamenem. 
Zhášení ho�áku se provede uzav�ením hlavního ventilu ovláda�e. 
 

POZOR !  
P�i ukon�ení práce s ho�ákem uzav�ete nejprve uzavírací ventil tlakové LPG láhve a p�i otev�eném 

hlavním ventilu ovláda�e nechte doho�et zbytek plynu z p�ívodní hadice. Teprve potom uzav�ete 
hlavní ventil ovláda�e. Jinak by, p�i uzav�ení ho�áku na delší dobu (nap�. p�es noc apod.), byla hadice 
vystavena stálému p�sobení redukovaného zbytkového tlaku. 
 
Odpojení od tlakové LPG láhve 
 P�ed odpojením spot�ebi�e zkontrolujte zda je ho�ák zhasnut. Spot�ebi� lze odpojit pouze v p�ípad� 
uzav�eného lahvového a regula�ního ventilu. 
 Reduk�ní ventil vyšroubujte z láhve jeho otá�ením doprava. Odpojenou láhev opat�ete ochranou 
zátkou. Pokud spot�ebi� nebudete p�ipojovat na jinou láhev s LPG, odpojte od n�j též p�ívodní hadici a 
uložte jej tak, aby bylo zabrán�no zne�ist�ní �i mechanickému poškození. 
 
Údržba  

P�ed každým použitím je nutno zkontrolovat dotažení všech spoj�, p�ekontrolovat t�snost (viz. 
Zapalování a zhášení ho�áku), stav t�sn�ní a doregulovat provozní jmenovitý tlak.  

Údržbu spot�ebi�e provád�jte vždy v pravidelných intervalech a p�i sníženém výkonu a dále v 
p�ípadech v�tšího zne�išt�ní.  

P�i provozu dbejte na to, aby byla LPG láhev vždy níže než ho�ák. Tím se omezí možnost ucpání 
trysek.  

Vizuáln�, pop�ípad� hmatem zkontrolujte stav spojovací hadice. V p�ípad� vydutí nebo jiného 
porušení je nutné ji ihned vym�nit. Pokud je spojovací hadice p�i užívání vystavena hrubšímu 
zacházení v náro�ných provozním podmínkách, je z bezpe�nostních d�vod� vhodné, aby uživatel 
provád�l v pravidelných intervalech jednoduchou zkoušku t�snosti a v�asným odhalením net�snosti 
p�edešel zp�sobení požáru v d�sledku vzplanutí nahromad�ného plynu. Kontrola t�snosti hadice 
se m�že provád�t nap�. postupným protažením celé délky hadice v nádob� s vodou za sou�asného 
sledování p�ípadného úniku plynu v podob� bublinek. Hadice musí být p�i zkoušce pod jmenovitým 
provozním tlakem.  

Vým�na láhve na plyn se musí provád�t ve venkovním prost�edí, mimo jakéhokoli zdroje 
zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob. P�ed odpojením láhve na plyn zkontrolujte zda jsou 
ho�áky zhasnuty. 
 
Závady a jejich odstran�ní 
 - P�i odstra�ování závad, u kterých se musí provád�t demontáž a montáž jednotlivých díl� 
spot�ebi�e, je nutné vypnout spot�ebi� a odpojit ho od LPG láhve ! 



- Pokud se necítíte natolik technicky zdatní a n�které �innosti uvedené v tomto návodu 
(odstra�ování závad atd.) by Vám �inily potíže, obra�te se na odborný servis – výrobce (Meva a.s., 
tel.: 00420 416 823 390, 391, 302). 

- Veškeré náhradní díly lze objednat u výrobce (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 390, 391, 302, 
fax: 00420 416 823 300, www.meva.cz/shop) nebo jeho obchodních partner�. 
 

Závada Odstran�ní závady 
• Po p�ipojení oh�ívací 

soupravy k tlakové LPG 
láhvi je cítit unikající plyn.  

• P�ekontrolujte správné dotažení reduk�ního ventilu na 
tlakové LPG láhvi a dotažení p�evle�ných matic spojovací 
hadice. Pokud net�snost p�etrvává zkontrolujte stav 
pryžového t�sn�ní na reduk�ním ventilu. 

 
• Ho�ák nelze zapálit.  
• Plamen špatn� ho�í 
 

• Zkontrolujte stav napln�ní tlakové LPG láhve. 
Upozor�ujeme, že se snižující se povrchovou teplotou 
láhve a ubývajícím množstvím plynu v tlakové LPG láhvi 
klesá i tlak a úm�rn� tomu klesá i výkon ho�áku.  

            
• Ho�ák nelze zapálit.  
• Plamen špatn� ho�í 
• Plamen nelze doregulovat. 

• Závada m�že být zp�sobena ho�ákovou tryskou. Vzhledem 
ke složitosti montáže a demontáže ho�áku doporu�ujeme 
obrátit se s vým�nou p�íslušné trysky na odborný servis – 
výrobce (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 390, 391, 302). 

 
 
Skladování spot�ebi�e 
 Spot�ebi� musí být skladován v uzav�ených, dob�e v�traných místnostech neobsahujících agresivní 
látky, p�i teplot� nejmén� 10°C a relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 80%. Pokud je spot�ebi� p�ipojen 
k tlakové LPG láhvi nesmí být uložen v prostoru pod úrovní terénu. 
 
Likvidace spot�ebi�e 
 Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého spot�ebi�e, a� už proto, že jste si zakoupili nový nebo 
proto, že se na starém vyskytla neopravitelná závada, odneste jej na místo k tomu ur�ené (nap�. Sb�r 
druhotných surovin, Sb�rný dv�r apod.). 
 
Likvidace obalu 
 Obal odložte na místo ur�ené obcí k ukládání odpadu. 
 
Bezpe�nostní požadavky  

- Soupravu smí obsluhovat pouze dosp�lá osoba nad 18 let podle tohoto návodu ! P�i provozu 
soupravy musí obsluha dále respektovat požárn� bezpe�nostní p�edpisy a p�edpisy platné pro 
konkrétní pracovišt� ! 

-  Obsluha soupravy nesmí být v žádném p�ípad� sv��ována d�tem ! 
- Souprava musí být uložena tak, aby nebyla dostupná d�tem ! 
-  Nepoužívejte soupravu, která by m�la poškozená nebo opot�ebovaná t�sn�ní ! 
-  Nepoužívejte soupravu, pokud je net�sná, poškozená nebo pokud pracuje nesprávn� ! 
- Jestliže Váš spot�ebi� není t�sný (zápach plynu), okamžit� jej p�eneste do venkovního prost�edí, 

do místa bez otev�eného ohn� s dobrým v�tráním, kde lze zjistit a zastavit tento únik. Chcete-li 
provést kontrolu únik� (t�snosti) Vašeho spot�ebi�e, provád�jte to ve venkovním prost�edí. 
Nezjiš�ujte úniky otev�eným ohn�m, použijte p�notvorný roztok. 

- P�ístupné �ásti ho�áku (ho�áková hlavice, ho�áková konzole, spojovací trubka a pod.) jsou p�i 
provozu a bezprost�edn� po n�m velmi horké ! Zamezte p�ístupu malých d�tí ke spot�ebi�i ! 

-  P�i práci dbejte, aby nebyly v blízkosti ho�lavé látky, vyjma materiál� zú�ast�ujících se p�ímo 
pracovního procesu ! Ho�ící ho�ák odkládejte pouze na stojan umíst�ný na neho�lavé podložce a 
s plamenem sm��ujícím do volného prostoru ! 

- Nenechávejte ho�ák bezprost�edn� po práci bez dozoru z d�vodu nebezpe�í vzniku požáru ! 



- Kontrolu t�snosti provád�jte v dob�e v�trané místnosti, pop�. ve venkovním prost�edí, mimo 
zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob. 

-   Vým�nu tlakové LPG láhve provád�jte ve venkovním prost�edí, mimo zdroje zapálení/vznícení 
a mimo dosah ostatních osob. 

-  Povrchová teplota LPG láhve nesmí p�ekro�it 40 °C !   
- Je zakázán jakýkoliv p�ímý oh�ev tlakové lahve s LPG pro zvýšení odpa�ovací mohutnosti 

kapalného plynu ! 
- Po p�ipojení spot�ebi�e k LPG láhvi se vyvarujte naklán�ní, obracení a jiným manipulacím s 

LPG láhví, která by m�la za následek nate�ení tekuté PB sm�si do p�ipojovací hadice a ho�áku. 
Po zapálení ho�áku, by d�sledkem nedokonalého zplyn�ní tekuté PB sm�si došlo k výraznému 
vyšlehnutí plápolavého plamene z ho�áku. Po vyho�ení tekutého plynu by se velikost a intenzita 
plamene vrátila do p�vodn� nastavených hodnot. Následkem je ucpání trysky (špatné ho�ení), 
nadm�rné opalování sou�ástí ho�áku, tvorba sazí a v�tší riziko vzniku požáru (nelze ovládat 
vzniklý plamen) ! 

- V prostoru, kde je ho�ák v použití, je nutné zajistit dostate�né v�trání ! 
- Z bezpe�nostních d�vod� neupravujte žádné díly soupravy ! 
- Je zakázáno p�estavovat spot�ebi� na jiný druh plynu ! 

  
POZOR ! 
Souprava spot�ebovává p�i provozu kyslík a v nev�trané místnosti, m�že být uživatel vážn� 

ohrožen na život� z d�vodu nedostatku kyslíku a zvýšené koncentrace CO, proto je nutné s ho�áky 
pracovat ve venkovním prost�edí, na volných a krytých prostranstvích nebo v místnostech, kde je 
zaru�eno dostate�né v�trání (vým�nu vzduchu s venkovním prostorem lze zajistit otev�ením oken, 
balkónových dve�í, v�tracích k�ídel apod.). Nejmenší výška místnosti musí být z bezpe�nostních 
d�vod� min. 3m ! Je nutné zajistit dostate�ný p�ívod spalovacího vzduchu a zárove� je nutné zabránit 
p�ípadnému nebezpe�nému hromad�ní nespáleného paliva u spot�ebi�e ! Sm�s PB je z fyzikálního 
hlediska t�žší než vzduch a v p�ípad� samovolného úniku v d�sledku net�snosti klesá a hromadí se u 
zem�.  
  
Poznámka 
 Zm�ny v technických údajích jsou vyhrazeny. Vyobrazení díky neustálému inova�nímu postupu 
jsou nezávazná. Tiskové chyby vyhrazeny. 
 
Záru�ní podmínky  

Spot�ebiteli se poskytuje záruka na správnou funkci za�ízení a má nárok na bezplatnou opravu nebo 
vým�nu sou�ástí, které by se ukázaly v záru�ní dob� vadnými pro chybnou výrobu nebo skrytou vadu 
materiálu. Záruka se nevztahuje na b�žné provozní opot�ebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, 
hrubou nedbalostí p�i používání nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo zm�ny. 
Výrobce neodpovídá za škody zp�sobené neodborným zacházením �i údržbou mimo rámec 
p�íslušného návodu k obsluze. Na zm�ny níže vyjmenované jako b�žné opot�ebení se nevztahují 
záru�ní podmínky, protože je nelze považovat za vadu výrobku.  

Pokud se vyskytne n�jaká nejasnost ohledn� provozu �i údržby spot�ebi�e, obra�te se na odborný 
servis – výrobce (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 390, 391, 302, 292). 

Výrobce ru�í za výrobky 24 m�síc� ode dne prodeje. 
 

B�žné provozní opot�ebení 
 Za b�žné provozní opot�ebení se považuje vzhledem k povaze a funkci výrobku nap�. : 
  - zabarvení �ásti ho�áku 
     

N�které výše uvedené zm�ny na výrobku se mohou projevit již po n�kolika málo použitích, 
p�i�emž se tím nijak nesníží užitná hodnota výrobku. 
 
Životnost spot�ebi�e 
 Životnost výrobku je 7 let. Po této dob� se smí spot�ebi� používat pouze po d�kladné revizi 
autorizovanou osobou - odborným servisem (Meva a.s., Roudnice nad Labem) 



 Výrobce doporu�uje min. po 2 letech vym�nit hadici (Typ 4574 nebo Typ 4575), olov�né t�sn�ní 
(Typ 4541), fíbrové t�sn�nky (Typ 4312) v p�evle�ných maticích propojovacích hadic a propojovací 
hadice u rampového ho�áku.  

Výrobce doporu�uje min. po 2 letech zaslat ho�ák výrobci (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 390, 
391, 302, 292) k vým�n� trysky (viz. tabulka Technická data). 

Veškeré náhradní díly lze objednat u výrobce (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 390, 391, 302,       
fax: 00420 416 823 300, www.meva.cz/shop) nebo jeho obchodních partner�. 
 

Firma Meva a.s. Vám poskytuje 5 let záru�ní dobu na funk�nost ho�áku ve Vámi zakoupené 
souprav�. V p�ípad� jeho poškození nebo zni�ení b�hem užívání Vám po dobu 5-ti let garantujeme 
zdarma opravu nebo jeho vým�nu. 
  

5-ti letá záruka se nevztahuje na: 
mechanické poškození ho�áku, poškození povrchové úpravy ho�áku – nemá vliv na funk�nost, dále 

na veškeré další �ásti ho�áku jako jsou: t�sn�ní, tryska, kde platí standardní záru�ní doba. 
 
Opravy a servis  

Záru�ní i mimozáru�ní opravy tohoto výrobku provádí a náhradní díly dodává výrobní podnik: 
  
 MEVA a.s.                     Tel.: 00420 - 416 823 111*     
 Na Urbance 632                   Fax.: 00420 - 416 823 300 
 413 13  Roudnice nad Labem                 E-mail : prodej.urbanka@meva.cz 
                Internet : www.meva.cz 
 
 
 Datum technické kontroly :       Datum prodeje : 
  
 Podpis :             Podpis : 
  
 Razítko :             Razítko : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


