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1. Wprowadzenie
Szanowni	Państwo,
dziękujemy	za	zakup	tego	produktu.
Produkt	ten	spełnia	wymogi	przepisów	prawa	krajowego	i	europejskiego.	
W	celu	utrzymania	tego	stanu	oraz	zapewnienia	bezpiecznej	eksploatacji	użytkownik	musi	stosować	się	się	niniejszej	
instrukcji	użytkowania!

	 Niniejsza	instrukcja	użytkowania	należy	do	tego	produktu.	Zawiera	ona	ważne	wskazówki	dotyczące	uru-
chomienia	produktu	oraz	postępowania	z	nim.	Należy	o	tym	pamiętać	przekazując	produkt	osobom	trze-
cim.

Wszystkie	zawarte	tutaj	nazwy	firm	i	nazwy	produktów	są	znakami	towarowymi	należącymi	do	poszczególnych	wła-
ścicieli.	Wszelkie	prawa	zastrzeżone.

Kontakt	z	Biurem	obsługi	Klienta	

	 Klient	indywidualny	 	 Klient	biznesowy	

E-mail:	 bok@conrad.pl	 	 b2b@conrad.pl

Tel:		 801	005	133	 	 (12)	622	98	22	

	 (12)	622	98	00

Dystrybucja	Conrad	Electronic	Sp.	z	o.o.,	ul.	Kniaźnina	12,	31-637	Kraków,	Polska
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2. Objaśnienia symboli
a) Ogólne informacje dotyczące niniejszej instrukcji użytkowania
• Instrukcja	użytkowania	jest	częścią	urządzenia	i	musi	cały	czas	znajdować	się	przy	lub	w	pobliżu	urządzenia.
• Niniejsza	 instrukcja	użytkowania	 zawiera	ważne	wskazówki	 i	 informacje	niezbędne	do	bezpiecznego	używania	
urządzenia!

• Musi	ona	zostać	w	całości	przeczytana	przez	wszystkie	osoby	zajmujące	się	obsługą	/	używaniem	/	konserwacją	
urządzenia.

• Należy	zachować	instrukcję	użytkowania	i	przekazać	ją	kolejnemu	właścicielowi.	
• Wszystkie	wskazówki	ostrzegawcze	służą	bezpieczeństwu	użytkownika.

b) Symbole na urządzeniu

 Tutaj objaśnione są szczególnie ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 

 Ryzyko oparzenia o gorące powierzchnie! Przy urządzeniu panuje wysoka temperatura! Nie do-
tykać określonych obszarów tych powierzchni! Ryzyko poparzenia! Stosować się do wskazówek 
dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji! 

 Chronić urządzenie przed deszczem i wodą! Nie używać urządzenia podczas deszczu. Zagrożenie 
dla życia wskutek porażenia prądem elektrycznym! Stosować się do wskazówek dotyczących bez-
pieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji!

 Przed użyciem przeczytać niniejszą instrukcję.

 W przypadku uszkodzenia lub przecięcia przewodu zasilającego natychmiast wyjąć wtyczkę z 
gniazdka. Zagrożenie dla życia wskutek porażenia prądem elektrycznym! Stosować się do wskazó-
wek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji!

 Produkt odpowiada klasie ochrony II. 



5

c) Ostrzeżenia
 OSTRZEŻENIE

	 Ostrzeżenie	z	tym	symbolem	oznacza	grożącą	niebezpieczną	sytuację.	Stosować	się	do	zaleceń	
podanych	przy	tym	ostrzeżeniu,	aby	uniknąć	zagrożenia	życia	i	ciężkich	obrażeń	ciała.

 OSTROŻNIE
	 Ostrzeżenie	z	tym	symbolem	oznacza	możliwą	niebezpieczną	sytuację,	w	której	nieprzestrzega-

nie	wskazówek	może	spowodować	obrażenia	ciała.	Stosować	się	do	zaleceń	podanych	przy	tym	
ostrzeżeniu,	aby	uniknąć	zagrożenia	obrażeń	ciała.

 UWAGA
	 Ostrzeżenie	 tego	 rodzaju	oznacza	możliwe	zagrożenie,	 które	 -	 jeśli	 się	go	nie	uniknie	 -	może	

prowadzić	do	powstania	szkód	materialnych.	Stosować	się	do	zaleceń	podanych	przy	tym	ostrze-
żeniu,	aby	uniknąć	szkód	materialnych.	

WSKAZÓWKA!	 Wskazówka	oznacza	dodatkowe	informacje	lub	rysunki	mające	ułatwić	użytkownikowi	obsługę	i	
zrozumienie	urządzenia.	
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3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 
Urządzenie	przeznaczone	jest	do	zastosowań	amatorskich	w	domu	i	na	zewnątrz	oraz	w	przydomowych	ogródkach.	
Stosowanie	się	do	załączonej	 instrukcji	użytkowania	 jest	warunkiem	poprawnego	używania	urządzenia.	 Instrukcja	
użytkowania	zawiera	także	warunki	eksploatacji,	konserwacji	i	napraw.	
Urządzenie	służy	wyłącznie	do	usuwania	chwastów	spomiędzy	płyt	chodnikowych,	na	powierzchniach	wyłożonych	
kostką	brukową,	na	murach,	na	zagonach	oraz	na	trawnikach	w	okresie	ich	wzrostu.
Ponadto	można	używać	urządzenia	do	rozpalania	grillowego	węgla	drzewnego	w	grillach	ustawionych	na	zewnątrz.	
Należy	stosować	się	przy	tym	do	wskazówek	i	przepisów	dotyczących	użytkowania	grilla.

 OSTROŻNIE! 
 Zagrożenie w przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem! Przy użyciu niezgodnym z prze-

znaczeniem, urządzenie może być źródłem zagrożeń. Dlatego należy stosować się do poniższych 
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:

	 •	Używać	urządzenia	wyłącznie	zgodnie	z	jego	przeznaczeniem.
	 •	Stosować	się	do	wszystkich	wskazówek	i	informacji	zawartych	w	instrukcji	użytkowania.

Możliwe nieprawidłowe zastosowanie
Urządzenie	nie	może	być	stosowane	jako	źródło	ciepła	w	domu,	do	roztapiania	lodu	i	śniegu	oraz	do	innych	celów	
niż	wymienione	w	podanych	tutaj	przykładach	zastosowania.	Urządzenia	nie	można	używać	podczas	opadów	atmos-
ferycznych.
Samowolne	przeróbki	urządzenia	 lub	używanie	niezgodne	z	przeznaczeniem	wykluczają	odpowiedzialność	produ-
centa	za	wynikające	z	tego	szkody.

Pozostałe zagrożenia
Urządzenie	 spełnia	obowiązujące	 reguły	 techniki	 oraz	odpowiednie	przepisy	dotyczące	bezpieczeństwa!	Mimo	 to	
podczas	użytkowania	urządzenia	nie	można	całkowicie	wykluczyć	następujących	zagrożeń:
• Zagrożenie	zdrowia	i	życia	osoby	obsługującej	urządzenie	lub	innych	osób	w	zasięgu	pracy	urządzenia.
• Uszkodzenia	urządzenia.
• Uszkodzenia	lub	szkody	na	innych	wartościach	materialnych.
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4. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
W tym rozdziale znajdują się ważne ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, do których 
należy koniecznie stosować się podczas użytkowania urządzenia.

a) Podstawowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
W	celu	zapewnienia	bezpiecznego	obchodzenia	się	i	użytkowania	urządzenia	należy	stosować	się	do	
poniższych	podstawowych	wskazówek	dotyczących	bezpieczeństwa:

WSKAZÓWKA!
• Naprawy	 urządzeń	 domowych	 i	 ogrodniczych	może	 wykonywać	 wyłącznie	 specjalistyczny	 warsztat.	
Części	zamienne	należy	zamawiać	w	specjalistycznych	sklepach.	Jeśli	nie	ma	 ich	na	miejscu,	sklep	
zamówi	je	jak	najszybciej.

• Urządzenie	spełnia	obowiązujące	reguły	techniki	oraz	odpowiednie	przepisy	dotyczące	bezpieczeństwa!
• Niniejsze	urządzenie	nie	może	być	używane	przez	dzieci	 oraz	osoby	o	ograniczonych	zdolnościach	
fizycznych,	sensorycznych	lub	umysłowych	lub	nie	posiadających	odpowiedniego	doświadczenia	i	wie-
dzy	także	wtedy,	gdy	pracują	pod	opieką	i	zostały	poinstruowane	w	zakresie	bezpiecznego	stosowanie	
urządzenia	Używanie	urządzenia	przez	wymienione	wyżej	osoby	jest	zabronione	także	wtedy,	gdy	zro-
zumiały	one	zagrożenia	mogące	wystąpić	podczas	stosowania	urządzenia.	Dzieci	nie	mogą	bawić	się	
urządzeniem	oraz	nie	mogą	go	czyścić	ani	konserwować.	

• Urządzenie	nie	może	być	używane	przez	osoby	zmęczone,	chore	oraz	znajdujące	się	pod	wpływem	
alkoholu	lub	innych	środków	odurzających	bądź	leków.

• Konieczne	jest	stosowanie	odpornego	obuwia,	zaleca	się	stosowanie	rękawic	ochronnych!
• Urządzenie	nie	jest	przeznaczone	do	pracy	bez	nadzoru.
• Urządzenia	nie	mogą	używać	osoby	poniżej	16	roku	życia	oraz	nie	zaznajomione	z	urządzeniem.
• Aby	uniknąć	szkód	i	zagrożeń	spowodowanych	niepoprawnym	stosowaniem	urządzenia,	należy	prze-
strzegać	niniejszej	instrukcji	użytkowania	i	starannie	ją	przechowywać!

• Urządzenie	należy	przekazywać	innym	osobom	zawsze	razem	z	instrukcją	użytkowania!
• Stosować	wyłącznie	oryginalne	części	zamienne	i	oryginalne	wyposażenie.	Nigdy	nie	stosować	zuży-
tych,	zmienionych	lub	uszkodzonych	części	zamiennych	i	elementów	wyposażenia!	
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b) Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas podłączania urzą-
dzenia

OSTRZEŻENIE! 
Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym! Przy kontakcie z przewodami i elemen-
tami znajdującymi się pod napięciem istnieje zagrożenie dla życia! Dlatego należy stosować się do 
poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa: 
• W	przypadku	uszkodzenia	kabla	zasilającego	może	on	zostać	wymieniony	 tylko	przez	podany	przez	
producenta	warsztat	naprawczy.	Aby	zapewnić	fachową	naprawę	i	tym	samym	uniknąć	zagrożeń,	należy	
zwrócić	się	do	producenta	lub	jego	serwisu!

• Napięcie	w	sieci	musi	zgadzać	się	z	parametrami	napięcia	(V)	podanymi	na	urządzeniu!
• Urządzenie	należy	podłączać	wyłącznie	do	źródła	prądu	zmiennego,	do	gniazda	ze	stykiem	ochronnym.
• Jeśli	 jest	 potrzeba	 zastosowania	 przedłużacza,	 należy	 stosować	 tylko	przedłużacz	przeznaczony	do	
użytku	na	zewnątrz	o	przekroju	przewodu	co	najmniej	1,5	mm2!

• Dodatkową	 ochronę	 daje	 zamontowanie	 w	 instalacji	 domowej	 wyłącznika	 ochronnego	 prądowego	 o	
znamionowym	prądzie	zadziałania	nie	wyższym	niż	30	mA.	Należy	skonsultować	się	z	elektromonterem!

• Kabel	zasilający	należy	wyciągnąć:
 - w	przypadku	zakłóceń	w	działaniu	
 - przed	czyszczeniem	
 - po	użyciu

c) Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas obsługi urządzenia
OSTRZEŻENIE! 
Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym! Gdy znajdujące się pod napięciem urzą-
dzenie zetknie się z wodą, powstaje zagrożenie dla życia! Dlatego należy stosować się do poniż-
szych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:

• Nie	używać	urządzenia	z	mokrymi	rękami.
• Nie	zanurzać	urządzenia	w	wodzie,	nie	spryskiwać	i	nie	czyścić	urządzenia	wodą.	Chronić	urządzenie	
przed	wodą.	Jeśli	urządzenie	wpadnie	do	wody,	należy	natychmiast	wyciągnąć	wtyczkę	z	gniazdka.	W	
żadnym	wypadku	nie	wkładać	rąk	do	wody,	gdy	urządzenie	jest	podłączone	do	zasilania.

OSTRZEŻENIE! Ryzyko oparzenia o gorące części urządzenia! Podczas pracy części urządzenia 
mogą się bardzo nagrzewać i powodować oparzenia. Ryzyko oparzenia występuje także w przy-
padku nieodpowiedniego używania urządzenia! Dlatego należy stosować się do poniższych wska-
zówek dotyczących bezpieczeństwa:
• Nigdy	nie	kierować	strumienia	gorącego	powietrza	na	ludzi	lub	zwierzęta.
• Nie	dotykać	„dyszy	stożkowej“	(11)	ani	„osłony	cieplnej“	(10)	.
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d) Zagrożenia dla zdrowia
OSTRZEŻENIE! 
Zagrożenie życia wskutek pożaru i/lub wybuchu! Przy nieodpowiednim używaniu urządzenia za-
chodzi zagrożenie dla życia! Dlatego należy stosować się do poniższych wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa:
• Używać urządzenia tylko na zewnątrz. 
• Nigdy nie używać urządzenia w garażu lub innym miejscu, gdzie może znajdować się benzyna 

lub materiały łatwopalne.
• Nie używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów lub gazów.
• Nie kierować strumienia gorącego powietrza na palne przedmioty (np. butle gazowe). Trzymać z 

dla od źródeł zapłonu. Nie palić. Urządzenie nie może dostać się w ręce dzieci. 

e) Ryzyko szkód materialnych
UWAGA! 
Przy nieodpowiednim użytkowaniu mogą powstać uszkodzenia urządzenia! Dlatego należy stoso-
wać się do poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:
• Chronić urządzenie przed długotrwałym działaniem światłą słonecznego i mrozu.
• Suche drewno, liście, igły oraz sucha trwa mogą zająć się ogniem. Wypalane rośliny należy ob-

serwować także przez jakiś czas po użyciu urządzenia. Zapalenie się roślin skutkujące pożarem 
może nastąpić po pewnym czasie od użycia urządzenia. Pożar należy zwalczać gaśnicą, jeśli nie 
będzie to stanowiło zagrożenia dla gaszącego.



10

f) Inne możliwe szkody
UWAGA! 
Przy nieodpowiednim użytkowaniu mogą powstać szkody materialne podczas używania urządze-
nia! Dlatego należy stosować się do poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:
• Nie	kierować	urządzenia	przez	dłuższy	czas	na	jedno	miejsce.	Urządzenie	należy	włączać	na	maksy-
malnie	30	sekund	a	następnie	wyłączać	je	na	10	sekund,	aby	ostygło.

• Podczas	pracy	z	urządzeniem	należy	pamiętać,	że	ciepło	wydzielane	przez	urządzenie	może	dotrzeć	do	
ukrytych,	palnych	materiałów	i	tam	spowodować	szkody.

• Urządzenia	gotowego	do	pracy	nie	można	pozostawiać	bez	nadzoru.
• Elementu	grzewczego	i	osłony	cieplnej	(włącznie	z	dyszą)	nie	zbliżać	do	żadnych	części	ciała,	do	ubra-
nia,	przedłużacza	 i	 innych	przedmiotów.	Nie	dotykać	wymienionych	elementów	urządzenia	zanim	nie	
ostygną.	Ryzyko	poparzenia!

• Urządzenie	można	przenosić	wyłącznie	 za	uchwyt	 i	 tylko	po	ostygnięciu	osłona	cieplnej	 (włącznie	 z	
dyszą	stożkową)

• Urządzenie	należy	trzymać	tylko	za	izolowany	uchwyt,	ponieważ	osłona	cieplna	(wraz	z	dyszą	stożkową)	
może	zetknąć	się	z	przewodem	prądowym	(np.	lampy	ogrodowej)		lub	własnym	przedłużaczem	i	może	
popłynąć	przez	nią	prąd.	Pojawia	się	wtedy	zagrożenie	życia	przez	porażenie	prądem	elektrycznym!

• Przedłużacz	trzymać	z	dala	od	osłony	cieplnej	(włącznie	z	dyszą	stożkową).
• Nosić	odpowiednią	odzież	ochronna	i	stosować	środki	ochrony	osobistej	(ŚOO)	jak	np.:	obuwie	ochronne.
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5. Informacje o produkcie
Ten	rozdział	zawiera	informacje	o	nowym	urządzeniu	oraz	o	elementach	urządzenia.			     

a) Zakres dostawy
• Wypalarka	do	chwastów
• Uchwyt
• Instrukcja	użytkowania

b) Elementy urządzenia
1 Uchwyt	ergonomiczny
2 Kabel	zasilający	
3 Zabezpieczenie	kabla	
4 Włącznik/wyłącznik	
5 Uchwyt	
6 Nakrętka	radełkowa	do	regulacji	długości	rury	
7 Otwór	wlotowy	powietrza
8 Obudowa	z	elementem	grzewczym	i	wentylatorem
9 Element	grzewczy	(niewidoczny)	
10 Osłona	cieplna	
11 Dysza	stożkowa
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6. Uruchomienie
 OSTRZEŻENIE! 

 Zagrożenie życia wskutek pożaru i/lub wybuchu! Przy nieodpowiednim używaniu urządzenia za-
chodzi zagrożenie dla życia! Dlatego należy stosować się do poniższych wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa:
• Urządzenie	należy	używać	tylko	na	zewnątrz.	
• „Otwory	wlotowe	powietrza“	(7)	nie	mogą	być	zapchane	ani	zakryte.
• Sprawdzić,	czy	otwory	wylotowe	powietrza	w	„dyszy	stożkowej“	(11)	nie	są	zapchane	i	czy	„dysza	stoż-
kowa“	nie	jest	obrócona,	co	może	utrudniać	wylot	strumienia	gorącego	powietrza.

• Nigdy	nie	kierować	strumienia	gorącego	powietrza	na	kabel	zasilający	ani	na	palne	bądź	wybuchowe	
materiały.

• Stosować	się	do	wskazówek	dotyczących	bezpieczeństwa	zawartych	w	niniejszej	instrukcji!

a) Ogólne wskazówki dotyczące usuwania chwastów
Produkt	 nadaje	 się	 doskonale	 do	 usuwania	 chwastów.	Działanie	 produktu	 jest	 najskuteczniejsze,	 gdy	 roślina	ma	
wysoką	zawartość	soku.	Tym	samym	najkorzystniejszy	okres	zwalczania	 chwastów	 to	wiosna.	Działanie	 jest	 tym	
skuteczniejsze,	im	młodsze	są	chwasty.	Jednakże	wyniki	działań	nie	są	widoczne	od	razu.	Przy	dłuższym	traktowaniu	
widoczna	część	rośliny	może	zostać	wypalona.
Wrażliwość	roślin	na	działania	promieniowania	cieplnego	nie	jest	widoczna	od	razu	przy	zalecanym	czasie	traktowa-
nia.	Generalna	zasada:	siewki	o	miękkich	liściach	są	najwrażliwsze,	oznacza	to,	że	obumierają	już	po	jednokrotnym	
zastosowaniu	urządzenia.
Starsze	rośliny	o	twardych	liściach,	jak	np,	oset,	wysychają	dopiero	po	kilkukrotnym	użyciu	urządzenia	co	jeden	do	
dwóch	tygodni.	Trawy	twardolistne	są	bardzo	odporne	i	wymagają	dłuższego	traktowania	wysoką	temperaturą.
W	początkowej	fazie	należy	wielokrotnie	w	krótkim	czasie	powtarzać	zabiegi	na	powierzchniach	porośniętych	dzikimi	
roślinami.	Dopiero	wtedy	uzyskuje	się	trwały	efekt.	Później	wystarczą	zabiegi	powtarzane	rzadziej.	Chwasty	należy	
tylko	potraktować	wysoką	temperaturą.	Wypalanie	nie	jest	konieczne.	Podgrzewanie	powoduje	wysychanie	komórek	
liści	i	chwast	obumiera.	Niektóre	gatunki	chwastów	wymagają	powtórnych	zabiegów.

b) Uruchomienie urządzenia
• Zamontować	uchwyt	(5)	na	rurze	prowadzącej	(patrz	rysunek)	i	ustawić	go	w	wygodnej	dla	użytkownika	pozycji.
• Ustawić	odpowiednią	dla	siebie	długość.	W	tym	celu	odkręcić	nakrętkę	radełkową	(6)	w	kierunku	ruchu	wskazówek	
zegara.	Po	ustawieniu	odpowiedniej	długości	zablokować	uchwyt	w	tej	pozycji	dokręcając	nakrętkę	radełkową	(67)	
w	kierunku	przeciwnym	do	ruchu	wskazówek	zegara.

• Podłączyć	kabel	zasilający	produktu	(2)	do	przedłużacza	dopuszczonego	do	stosowania	na	zewnątrz.	Przedłużacz	
nie	znajduje	się	w	zestawie	i	musi	zostać	kupiony	osobno.

• Podłączyć	przedłużacz	do	poprawnie	 zamontowanego	gniazda	 ze	 stykiem	ochronnym	publicznej	 sieci	 energe-
tycznej.	

• Aby	usunąć	chwast,	należy	w	zależności	od	rodzaju	rośliny	nałożyć	“dyszę	stożkową“	(11)	na	zwalczaną	roślinę	
i	wcisnąć	włącznik/wyłącznik	(4)	na	ok.	5-10	sekund.	 	Włącza	się	wtedy	element	grzewczy	 i	silnik	wentylatora	 i	
roślina	zostaje	podgrzana.	Pzy	wyższych	roślinach	należy	najpierw	nagrzać	krótko	górną	część	rośliny	a	następnie	
na	skurczoną	roślinę	nałożyć	“dyszę	stożkową“	(11)	na	ok.	5-10	sekund.
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 Podczas pracy z urządzeniem stosować się do następujących wskazówek:
• Nie	zbliżać	elementu	grzewczego	(9)	i	osłony	cieplnej	(10)	wraz	z	dyszą	stożkową	(11)	do	jakichkolwiek	
części	ciała.	Nie	dotykać	gorących	powierzchni	zanim	nie	ostygną.	Ryzyko	poparzenia!

• Przy	zastosowaniu	przedłużaczy	dłuższych	niż	25	m	moc	urządzenia	może	być	mniejsza	ze	względu	
na	spadek	napięcia	na	kablu.

• Jeżeli	stosowany	jest	kabel	przedłużacz	nawinięty	na	bęben,	należy	go	całkowicie	rozwinąć.
• Przekrój	kabla	przedłużacza	musi	wynosić	co	najmniej	1,5	mm².
• Produktu	można	używać	tylko	na	zewnątrz.	
• „Otwory	wlotowe	powietrza“	nie	mogą	być	zapchane	ani	zakryte.
• Sprawdzić,	czy	otwory	wylotowe	powietrza	w	„dyszy	stożkowej“	nie	są	zapchane	i	czy	„dysza	stożkowa“	
nie	jest	obrócona,	co	może	utrudniać	wylot	strumienia	gorącego	powietrza.

• Nigdy	nie	kierować	strumienia	gorącego	powietrza	na	kabel	podłączeniowy,	na	palne	i	wybuchowe	ma-
teriały	oraz	na	ludzi	i	zwierzęta.

• W	celu	zminimalizowania	ryzyka	pożaru	urządzenie	nie	może	pracować	dłużej	niż	30	sekund	w	jednym	
miejscu.	Należy	robić	między	poszczególnymi	użyciami	przerwy	po	10-15	sekund.

 Wskazówka:
	 Produkt	nadaje	się	także	do	rozpalania	węgla	drzewnego	w	grillu	węglowym	ustawionym	na	zewnątrz.	W	

tym	celu	należy	przystawić	dyszę	stożkową	włączonego	produktu	blisko	do	węgla	drzewnego.	Po	rozża-
rzeniu	węgla	drzewnego	strumień	gorącego	powietrza	powoduje	pojawienie	 się	płomieni.	Teraz	należy	
trzymać	produkt	w	większej	odległości	od	węgla.

 OSTROŻNIE! 
	 Ryzyko	pożaru	przez	iskry!	Aby	nie	wytwarzać	iskier,	należy	trzymać	urządzenie	w	większej	odległości	od	

węgla	drzewnego.
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7. Czyszczenie i magazynowanie
a) Czyszczenie
Przed	przystąpieniem	do	czyszczenia	należy	odłączyć	produkt	od	sieci	zasilania	i	odczekać	aż	jego	temperatura	
opadnie	do	temperatury	otoczenia.	
„Dysza	stożkowa“	(11)	nie	może	być	zabrudzona,	należy	czyścić	ją	szmatką	lub	szczotką.	Sam	produkt	można	
czyścić	suchą	szmatką.		

b) Magazynowanie
Po	użyciu	należy	odstawić	lub	odłożyć	produkt	na	płaskiej,	ognioodpornej	powierzchni	do	czasu	ostygnięcia	
gorących	elementów	urządzenia.	Miejsce	magazynowania	musi	być	suche	i	musi	tam	panować	odpowiednia	tempe-
ratura.	Należy	pamiętać	także	o	warunkach	magazynowania	podanych	w	danych	technicznych.

8. Utylizacja
	 Produktu	nie	można	utylizować	ze	śmieciami	domowymi.

	 Po	ostatecznym	wycofaniu	urządzenia	z	użycia	należy	poddać	je	utylizacji	zgodnie	z	obowiązującymi	prze-
pisami.

9. Dane techniczne
Napięcie	robocze ...............................230	V/AC	(50	Hz)
Moc ....................................................2000W
Temperatura	maks. ............................650 °C
Klasa	ochrony ....................................klasa	ochrony	II
Warunki	eksploatacji ..........................	-20	°C	do	+50	°C,	0%	do	60%	wzgl.	wilgotności	powietrza,	bez	kondensacji
Warunki	magazynowania...................-	20	°C	do	+60	°C,	0%	do	60%	wzgl.	wilgotności	powietrza,	bez	kondensacji
Wymiary	min.	(Dł.	x	Szer.	x	Wys.) .....900	x	170	x	70	mm			
Wymiary	maks.	(Dł.	x	Szer.	x	Wys.) ....1150	x	170	x	70	mm			
Waga .................................................1,25	kg																						
Długość	kabla	sieciowego .................ok.	50	cm
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