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Elektrický odstraňovač plevele 

 
Návod k použití 

 
 
VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI 
Návod k obsluze poskytuje cenné rady pro využívání vašeho nového přístroje. Umožňuje využívat všechny 
funkce a pomáhá vyhnout se neporozuměním a předcházet škodám. 
Udělejte si, prosím, čas na pečlivé přečtení návodu. Uschovejte si jej pro budoucí potřebu. Přístroj je určený 
pro domácí a podobné účely. 
 
Zbavte se plevele chytrým způsobem a bez námahy a chemie. Díky tepelnému paprsku s extrémní teplotou 
(600 °C) zničíte jakýkoliv plevel až ke kořenům a už nikdy nevyroste. 

Mimo to poslouží i jako praktický pomocník při odstranění starých nátěrů nebo pro rozdmýchání ohně na 
grilu či v krbu. 

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ 
             Označuje nebezpečí osobního zranění, ztráty života nebo poškození přístroje v případě nedodržení 
pokynů v tomto návodu. 
 
 
Upozorňuje na nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
 
 
Nevystavujte dešti a/nebo vodě. 
 
 
Při poškození nebo přerušení kabelu okamžitě vytáhněte zástrčku z elektrické sítě. 
 
 
Varování, horký povrch. 
 
 
OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 
 
UPOZORNĚNÍ! Přečtěte si všechny pokyny 
UPOZORNĚNÍ: V případě, že s přístrojem nepracujete, vypněte jej. 
UPOZORNĚNÍ: Když přístroj nepoužíváte, měníte trysku nebo v průběhu provádění údržby vytáhněte 
zástrčku ze zásuvky. 
Nedodržení všech níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému 
zranění. 
Uschovejte si tyto pokyny pro budoucí použití! 
 

1. Pracovní oblast 

a. Pracovní oblast udržujte čistou a dobře osvětlenou. V prostorech, kde je nepořádek 
a nedostatečné osvětlení, může snadněji dojít k úrazu. 



 

b. Elektrické nářadí nepoužívejte ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých 
kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo 
výpary. 

c. Při práci s elektrickým nářadím dbejte na to, aby děti a další osoby byly v bezpečné 
vzdálenosti. V případě, že vás něco rozptýlí, můžete ztratit kontrolu nad přístrojem. 

 
 

 
 

2. Elektrobezpečnost 

a. Zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. V žádném případě a žádným způsobem 
neupravujte zástrčku. Nepoužívejte žádné adaptéry zástrčky, která uzemňuje elektrické nářadí. 
Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky sníží nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
Vyhněte se tělesnému kontaktu s uzemněným povrchem, např. potrubím, radiátory, 
elektrickými vařiči a ledničkami. V případě, že je tělo uzemněné, zvyšuje se nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem. 

b. Elektrické nářadí nevystavujte dešti ani vlhkému prostředí. Voda v elektrickém nářadí zvýší 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

c. S elektrickým kabelem zacházejte opatrně. Napájecí kabel nikdy nepoužívejte k přenášení, 
tahání nebo odpojení nářadí od el. proudu. Udržujte kabel mimo dosah zdroje tepla, oleje, 
ostrých hran a pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané napájecí kabely zvyšují nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem. 

d. Při práci s elektrickým nářadím ve venkovních prostorech používejte prodlužovací kabely, které 
jsou vhodné pro venkovní použití. Použitím kabelu, který je vhodný pro venkovní využívání, 
snižujete nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

e. Nářadí používejte spolu s jističem pro zbytkový proud. Použití jističe pro zbytkový proud 
snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

3. Osobní bezpečnost 

a. Při používání elektrického nářadí buďte ostražití, sledujte, co děláte, a používejte zdravý 
rozum. Elektrické nářadí nepoužívejte, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či 
léčiv. Chvilka nepozornosti při práci s nářadím může vést k vážnému osobnímu zranění. 

b. Používejte bezpečnostní vybavení. Noste bezpečnou obuv s protiskluzovou podrážkou, což 
sníží nebezpečí osobního zranění. 

c. Zabraňte náhodnému spuštění. Než zapojíte zástrčku do zásuvky, zkontrolujte, že je spínač v 
poloze „off“. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo zapojení přístroje, který 
má spínač v poloze „on“, může vést ke zranění. 

d. Nepřeceňujte se. Při práci s nářadím udržujte správný postoj a rovnováhu. Umožní vám to lepší 
kontrolu nad přístrojem v nečekané situaci. 

e. Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Vlasy, oblečení a rukavice udržujte 
v bezpečné vzdálenosti od horkých částí přístroje. 

4. Použití a péče o elektrické nářadí 

a. Při používání elektrického nářadí nepoužívejte sílu. Používejte nářadí vhodné pro činnost, 
kterou chcete vykonávat. Správné elektrické nářadí odvede práci lépe a bezpečněji, pokud je k 
ní určeno. 

b. Nepoužívejte elektrické nářadí v případě, že spínač Zapnout/Vypnout nefunguje. Elektrické 
nářadí, které se nedá ovládat spínačem, je nebezpečné a musí se opravit. 

c. Před prováděním jakýchkoli úprav, změn příslušenství, nebo uskladnění elektrického nářadí, 
odpojte zástrčku od elektrické sítě a nechte přístroj nějakou dobu vystydnout. Tato předběžná 
bezpečnostní opatření sníží nebezpečí náhodného spuštění elektrického nářadí. 

d. V případě, že nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které 
nejsou s elektrickým nářadím nebo těmito pokyny obeznámeny, s nářadím pracovat. V rukách 
nezkušených uživatelů je elektrické nářadí nebezpečné. 

e. Udržujte elektrické nářadí v dobrém stavu. Kontrolujte vychýlení nebo zasekávání pohyblivých 
částí, poškození součástek a další okolnosti, které mohou mít vliv na fungování elektrického 
nářadí. V případě poškození nechte přístroj před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno 
nedostatečnou údržbou nářadí. 
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f. Elektrické nářadí, příslušenství a součástky používejte v souladu s těmito pokyny a způsobem 
určeným pro daný typ nářadí. Berte přitom v potaz pracovní podmínky a činnost, která se má 
vykonávat. Používání elektrického nářadí k činnostem, které jsou jiné než účely, pro něž je nářadí 
určeno, může vést k nebezpečným situacím. 

5. Obsluha 

a. Opravy elektrického nářadí nechte, prosím, provádět pouze kvalifikovaného odborníka, který 
používá originální náhradní díly. To vám zajistí správné fungování elektrického nářadí. 

 
DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Pro snížení rizika požáru, zranění el. proudem a osobních zranění při používání elektrického nářadí je nutné 
postupovat podle základních bezpečnostních opatření. 
Před započetím činnosti s tímto výrobkem si přečtěte tyto pokyny a uschovejte si je. 
 

Před použitím přístroje 
Zkontrolujte níže uvedené: 
Zkontrolujte, že napětí horkovzdušné pistole souhlasí se síťovým napětím; 
Síťové vedení a síťová zástrčka jsou v dobrém stavu: pevné, nezamotané a nepoškozené. 
Při používání dlouhých prodlužovacích kabelů se doporučuje obezřetnost 
Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí; 
Kovová hubice se zahřívá. Dávejte pozor a nedotýkejte se kovové hubice; 
Zabraňte poškození topného článku. Neblokujte a neucpávejte hubici ani větrací otvory; 
Neodcházejte od zapnutého přístroje; 
Při práci nemiřte přístrojem na lidi ani zvířata 
V žádném případě se nedívejte do horkovzdušné trysky 
Nepoužívejte přístroj v dešti nebo ve vlhkém prostředí ani v blízkosti výbušných nebo hořlavých materiálů. 
Nepoužívejte přístroj na velmi suchých místech nebo v jejich blízkosti z důvodu nebezpečí vzniku požáru. 
Když přístroj nepoužíváte, měníte trysku nebo v průběhu provádění údržby vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
Nemiřte přístrojem po delší dobu na stejné místo 
Nedržte přístroj příliš blízko povrchu, na němž chcete pracovat, protože by se mohl přehřát 
Hlídejte přímý/nepřímý pracovní prostor, protože žár může zapálit hořlavé materiály, které jsou blízko, ale ne 
nutně ve vašem zorném poli. 
Nedovolte, aby se horké části přístroje dotkly napájecího kabelu nebo jiných hořlavých materiálů 
Přístroj by měl být za všech okolností čistý, suchý, bez maziva a oleje 
Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než ke kterým je určen. 
Tento přístroj pracuje při teplotě 600 stupňů, a to bez viditelných známek o této teplotě (bez plamenů), přesto 
existuje nebezpeční vzniku požáru. Dávejte pozor na proud horkého vzduchu z hubice. Tento proud může 
způsobit popáleniny. 
 
Při provozu přístroje 
Pokud se chystáte používat horkovzdušnou pistoli, výpary a vzduch lze vypustit během krátké doby. Může to být 
škodlivé pro vaše zdraví. Astmatici mohou mít z tohoto důvodu problémy; 
Před zapojením zástrčky přístroje do elektrické sítě je nutné zkontrolovat, že spínač je v pozici "0" (vypnuto). 
Napájecí kabel držte za všech okolností mimo dosah hubice horkovzdušné pistole; 
Při používání přístroje dbejte na to, aby v jeho dosahu nebyly děti ani zvířata. 
Všechny části těla držte v bezpečné vzdálenosti od kovové topné hlavice. Nesahejte na ni, dokud nevystydne. 
Přístroj vždycky přenášejte za držadlo. 
 
Přístroj okamžitě vypněte v případě, že: 

• Zástrčka a/nebo napájecí kabel jsou vadné nebo poškozené; 

• Spínač je vadný; 

• Cítíte nebo vidíte kouř způsobený spálenou izolací z horkovzdušné pistole. 



 

 
 
 
 
Elektrobezpečnost: 
Při používání elektrických strojů dodržujte bezpečnostní předpisy platné ve vaší zemi, čímž snížíte nebezpeční 
vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a osobního zranění. Přečtěte si následující bezpečnostní pokyny a 
také přiložené bezpečnostní pokyny. 
 
Zkontrolujte, že síťové napětí odpovídá napětí na typovém štítku přístroje. 
Stroj II. třídy – Dvojitá izolace – Není potřeba uzemněná zástrčka 
 
Výměna kabelů nebo zástrček 
Poškozený napájecí kabel musí vyměnit výrobce nebo autorizovaný servis, případně podobně kvalifikovaná 
osoba, aby se předešlo možnému riziku. 
Staré kabely nebo zástrčky vyhoďte, jakmile jsou nahrazeny novými. Zapojit do elektrické zásuvky zástrčku 
netěsnícího kabelu je nebezpečné. 
Používání prodlužovacích kabelů 
Používejte pouze schválený prodlužovací kabel, který je vhodný pro příkon přístroje. Minimální velikost vodiče je 
1,5 mm2. V případě, že používáte kabel s navijákem, odviňte celý kabel. 
Nevhodné prodlužovací kabely mohou být nebezpečné. V případě, že používáte prodlužovací kabel, musí být 
vhodný pro venkovní použití a spojení musí být uchováváno suché a nesmí ležet na zemi. Doporučujeme provést 
to pomocí kabelu z navijáku, protože naviják má zásuvku alespoň 60 mm nad zemí. 
 
SOUČÁSTKY 
1 Likvidátor plevele 
1 Tryska pro hubení plevele 1 Tryska pro BBQ 
1 Prodlužovací trubice 
1 Držadlo 
1 Návod k použití 
 
 
PROVOZ 
Namontování prodlužovací rukojeti 
Nasuňte prodlužovací trubici na přístroj, dokud nezaklapne na místo (lze to provést jen jedním způsobem). 
Druhý konec prodlužovací trubice zasuňte do držadla, dokud malá západka nezapadne do malého otvoru. 
Zkontrolujte, že oba konce trubice jsou pevně na svém místě. Stiskněte „zajišťovací západku prodlužovací 
trubice“ nebo „zajišťovací západku držadla“ a vytáhněte trubici z přístroje a z držadla. 
Namontování trysky: 
Trysku lze snadno nasadit na horkovzdušnou trysku. 

• Vyčnívající části trysky „vypalovače plevele“ musí sklouznout co nejdále do otvorů trysky hořáku. Tryska musí být 
zašroubována přibližně 1 centimetr do otvoru. Upozornění! Dlouhá strana krytu musí být nahoře (je to strana, 
kde je umístěný spínač)! 

• Tryska na BBQ musí být zasunutá na trysku hořáku tak, aby malé kulaté otvory byly na spodní straně (to je 
strana, kde je umístěn stojan). 
V žádném případě nesahejte na trysky během používání přístroje nebo krátce po ukončení činnosti. Trysky jsou 
velice horké. 
Nastavení teploty: 
Pomocí tlačítka ON/OFF a síťového spínače si můžete vybrat mezi dvěma teplotními nastaveními. Podle činnosti, 
kterou chcete provádět, můžete použít následující nastavení: 
Nastavení I  50 °C (větrání / chlazení) 
Nastavení II  600 °C (pálení plevele / zapálení BBQ nebo ohně v krbu) Objem vzduchu při obou nastaveních je 
500 l/min. 
Buďte opatrní! NEZAKRÝVEJTE větrací otvory při používání přístroje, vzniklo by nebezpečí popálení. 
Nikdy se nedotýkejte horké trysky! 
 
Možnosti využití 
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Možnost 1: Likvidátor plevele 
V případě, že používáte přístroj k vypalování plevele, musíte použít prodlužovací trubici a rukojeť. Držte přístroj 
pevně na konci prodlužovací rukojeti. 

• Zkontrolujte, že dodržujete všechna příslušná bezpečnostní opatření. 

• Zkontrolujte, že prodlužovací rukojeť je pevně přimontována k přístroji, a že je přístroj vypnutý. 

• Napájecí kabel veďte mimo dosah trysky hořáku, přes kabelové svorky na prodlužovací trubici a na rukojeti. 

• Namontujte trysku na ničení plevele. 

• Vložte zástrčku do zásuvky. 

• Před zapnutím přístroje zkontrolujte, že tryska není ucpaná. 

• Spínač ON/OFF a síťový spínač posuňte do polohy II: přístroj se zapne. 

• Nechte přístroj asi 45 sekund zahřát. 

• Pro odstranění plevele držte trysku nad plevelem po dobu asi 5 sekund. Během těchto 5 sekund dojde ke zničení 
buněčné struktury plevele. Následkem toho plevel během několika dní zanikne. 

• Není nutné plevel zcela vypálit, 5 sekund je více než dostatečná doba. 

• Pro účinné působení držte trysku asi 0 až 5 cm nad plevelem. 

• Přístroj vypnete (dočasně) posunutím spínače zpět na 0. 
Účinky nebudou vidět okamžitě, ale až po nějaké chvíli. Jde spíše o dlouhodobý účinek. 
 
Možnost 2: Zapalovač BBQ / krbu: 
Zapalovač BBQ a krbu používejte bez prodlužovací rukojeti. 

• Namontujte na přístroj trysku BBQ. 

• Umístěte trysku pod uhlí nebo dřevo. 

• Zkontrolujte, že je zapalovač správně umístěn 

• Vložte zástrčku do zásuvky. 

• Před zapnutím přístroje zkontrolujte, že tryska není ucpaná. 

• Spínač ON/OFF a hlavní spínač posuňte do polohy II: přístroj se zapne. 

• Přístroj vytáhněte, jakmile uhlí nebo dřevo začne žhnout 

• Poté foukejte horký vzduch na uhlí nebo dřevo ze vzdálenosti asi 10-20 cm, dokud nezačnou řádně hořet. 

• Tímto způsobem se vyhnete poškození nástavce trysky. Vystavení trysky vysokým teplotám po delší dobu by 
mohlo způsobit roztavení materiálů. Pro dosažení spokojenosti s tímto výrobkem po dlouhou dobu postupujte, 
prosím, podle těchto pokynů. 
Pozor! Pro prevenci přehřátí BBQ nebo krbu nepoužívejte přístroj déle, než je nutné. 
 
 
 
 
 
 
 
Vychlazení a trvalé vypnutí přístroje: 
Než přístroj trvale vypnete, musí nejprve vychladnout. Zvolte teplotní nastavení I po dobu alespoň 1 minuty. 
Poté je možné přístroj vypnout. 
Před uskladněním nechte přístroj vychladnout, můžete ho přitom postavit na stojánek. V žádném případě 
nenechávejte přístroj bez dozoru! 
Skladování: 
Před uskladněním zkontrolujte, že přístroj zcela vychladl. 
 
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
DÁVEJTE POZOR! Před prováděním čištění nebo servisních prací vytáhněte zástrčku ze zásuvky a ujistěte se, že je 
přístroj zcela zchladlý. 

• Větrací otvory na přístroji udržujte čisté, tím předejdete přehřátí motoru. Pravidelně čistěte plášť přístroje 
jemným hadříkem, nejlépe po každém použití. Větrací otvory udržujte bez prachu a nečistot. 



 

• V případě, že nečistoty nechtějí pustit, použijte jemný hadřík navlhčený v mýdlové vodě. V žádném případě 
nepoužívejte rozpouštědla, například benzín, alkohol, čpavkovou vodu atd. Tato rozpouštědla by mohla poškodit 
plastové části přístroje. 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
Napětí 230–240 V ~ 50 Hz 
Výkon 2000 W 
Proudění vzduchu 500 l/min. 
Nastavení I 50 °C 
Nastavení II 600 °C 
LIKVIDACE 
Tento symbol v EU znamená, že přístroj lze zlikvidovat jako běžný odpad domácnosti. Staré zařízení obsahuje 
zhodnotitelné materiály, které jsou vhodné k recyklaci. Tyto materiály by se měly recyklovat, aby se předešlo 
nepříznivým účinkům 
na zdraví a na životní prostředí způsobených neregulovaným shromažďováním odpadu. Z toho důvodu zajistěte, 
aby bylo staré zařízení dopraveno na určené sběrné místo. Můžete se případně obrátit na původního 
dodavatele, který zajistí, aby se recyklovalo co nejvíce součástí.

 


