
KYSLÍKO-VODÍKOVÁ 
SVÁŘEČKA

A
LEŠTIČKA PLEXISKLA 

Přístroj je primárně určen k finálnímu leštění plexiskla v místě jeho řezu nebo jiného zpracování, a 
všude tam, kde je třeba ostře ohraničený plamen s vysokou teplotou, jako je tvrdé pájení a sváření 

drobných dílů z barevných a drahých kovů v klenotnictví a jemné mechanice.
Plamen vzniká hořením vodíku a kyslíku. Oba plyny se vytváří z vodní náplně přímo v zařízení.

VYUŽITÍ PŘÍSTROJE:
1) Leštění povrchů organického skla pro reklamní a průmyslové účely.
2) Pájení a přetavování v elektronice.
3) Pro školní laboratoře jako jednoduchý a bezpečný způsob přípravy kyslíko-vodíkového plamene.
4) Tvrdé pájení a sváření neželezných materiálů.

Použitím kyslíko-vodíkového generátoru lze ušetřit více než  30% nákladů v porovnání s jinými 
technologiemi.
(a) v klenotnictví výroba a opravy všech druhů šperků a opravy řetízků ze stříbra, zlata, platiny i 

jiných kovů
(b) opravy vývodů akumulátorů
(c) práce pro jemnou mechaniku



NÁVOD K POUŽITÍ:
(Pečlivě prostudujte návod před prvním použitím）

Příprava přístroje k provozu:

1) Připrava náplně elektrolytu:
Do nádoby odměříme 1 litry demineralizované, nebo nejlépe destilované vody. Z dodané nádobky odvážíme 
100g prášku na elektrolyt (hydroxid sodný - NaOH) a pomalu vsypeme do vody za stálého míchání. Při 
rozpouštění elektrolytu se roztok zahřívá (!). Elektrolyt mícháme dále, než se úplně nezozpustí.
Připravený elektrolyt necháme asi 20minut vychladnout.
POZOR – PRÁŠEK I PŘIPRAVENÝ ELEKTROLYT JE SILNÁ ŽÍRAVINA!

2) Naplnění vyvíječe:
Odšroubujeme vrchní uzávěr nádoby vyvíječe a opatrně naléváme elektrolyt. Pečlivě sledujeme stavoznak, 
abychom nepřekročili maximální hladinu. Po naplnění nádobu pečlivě uzavřeme.

3) Příprava plynového filtru:
Odšroubujeme nádobku filtru plynu a naplníme ho 80ml čisté vody, nebo čistého etanolu (čistota nad 70%). 
Etanol je vhodné použít při leštění akrylátu (plexisklo), protože směs vodíku a etanolových par snižuje teplotu 
plamene. Zbytky etanolu je vhodné z filtru odstranit každý den po použití.

4) Zapnutí přístroje a ověření funkce:
Připojte přístroj do zásuvky a zapněte hlavní vypínač. Vypínač rozsvícením indikuje připravenost k provozu a 
rozeběhne se ventilátor přístroje. Ampérmetr indikuje proud procházející elektrolytem. Z výstupní hadičky uniká 
plyn při přetlaku cca 0,01-0,05MPa. Pokud se výstup hadičky uzavře prstem, interní tlak stoupá až na 0,1MPa, 
kdy musí dojít k automatickému vypnutí proudu (maximálně během 1minuty), nyní ampérmetr indikuje nulu. Po 
uvolnění výstupu se vnitřní tlak postupně sníží a dojde k obnovení funkce.

5) Připojení hořáku a práce s plamenem:
Na konec hadičky připojíme rukojeť s hořákem a zajistíme převlečnou maticí. Uzavřený ventil na boku rukojeti 
mírně otevíráme, až prstem před tryskou jemně ucítíme tlak vycházejícího plynu. Plyn zapálíme a upravíme jeho 
správnou velikost tak, aby plamen měl pravidelný tvar a modrou barvu. Tryska plamene je velmi jemná a vytváří 
ostře ohraničený plamen. Pro leštění akrylátu nastavíme vhodnou velikost plamene a přejíždíme jím nad 
povrchem se sklonem cca 45°. Dobře používat leštičku se po krátké chvíli naučí každý.

6) Doplňování elektrolytu:
Hladinu elektrolytu je třeba kontrolovat! Po několika hodinách provozu je na stavoznaku indikována střední až 
nízká hladina. To znamená, že se elektrolýzou spotřebovala voda a je ji třeba doplnit. Nejlepší je použít vodu 
destilovanou, ale použití demineralizované čisté vody, nebo vody převařené je také možné.

Postup při doplnění vody:
1) vypněte hořák
2) vypněte přístroj a otevřete ventil na hořáku naplno tak, aby mohl uniknout zbývající plyn a vnitřní přetlak
poklesl na nulu
3) odšroubujte uzávěr vyvíječe
4) doplňte elektrolyt vodou tak, aby na stavoznaku bylo indikováno maximum
5) uzavřete vyvíječ
Po zapnutí přístroje můžete pokračovat v práci.

Bezpečnostní zásady pro práci s přístrojem:

● POZOR NEBEZPEČNÝ PŘÍSTROJ!
● NaOH je silná žíravina , při práci nejezte a nepijte.
● Teplota plamene dosahuje 2800°C, věnujte zvýšenou pozornost umístění přístroje a hořáku, a také uspořádání

pracoviště. Po skončení práce přístroj vždy vypněte a uzavřete ventil.
● Nenechávejte přístroj zapnutý bez dozoru v uzavřené místnosti – nebezpečí úniku kyslíko-vodíkové směsi.
● Nezapínejte mokrý přístroj a nedotýkejte se přístroje vlhkou rukou, pozor na úraz elektrickým proudem.
● Pokud přístroj nepracuje správně, nebo pokud vykazuje známky poruchy (vysoká hlučnost, výskyt dýmu a

zápach, neobvykle vysoká provozní teplota a podobně), okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky.
● Neopravujte přístroj svépomocí. Obraťte se na specializovaný servis.
● Nepokládejte na kryt kovové díly.
● Připojujte přístroj jen na rozvodnou síť zapojenou dle příslušných norem. Dbejte na správné uzemnění zásuvek.
● Nezapalujte hořák při nedostatečném tlaku plynu.




