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1. Wprowadzenie 
 
Szanowny kliencie, 
Dziękujemy za zakup tego produktu. 
Ten produkt jest zgodny z obowiązującymi przepisami krajowymi i europejskimi. Aby upewnić się, że 
produkt pozostaje w tym stanie i zagwarantować bezpieczną eksploatację, zawsze postępuj zgodnie z 
instrukcjami w tej instrukcji. 
 
 

 
Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawierają ważne uwagi dotyczące 
uruchomienia i obsługi. Nie należy przekazywać tego produktu osobom trzecim bez instrukcji obsługi. 
Dlatego zachowaj tę instrukcję obsługi w celach informacyjnych! 
 
W razie jakichkolwiek pytań technicznych prosimy o kontakt: 
Międzynarodowe: www.conrad.com/contact 
Wielka Brytania: www.conrad-electronic.co.uk/contact 
 
2. Objaśnienie symboli 
a) Symbole ogólne 
 

 
Symbol z błyskawicą w trójkącie wskazuje, że istnieje ryzyko dla twojego zdrowia, np. z powodu 
porażenia prądem. 
 

 
Symbol ze wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji 
obsługi. Zawsze czytaj uważnie te informacje. 
 

 
Symbol strzałki wskazuje specjalne informacje i porady dotyczące korzystania z produktu. 
 
b) Symbole na urządzeniu 
 

 
Ten symbol oznacza szczególnie ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. 
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Niebezpieczeństwo poparzenia gorącymi powierzchniami! Urządzenie wytwarza ciepło! Nie dotykaj 
tych powierzchni w niektórych obszarach! Niebezpieczeństwo poparzenia! Przestrzegaj wskazówek 
bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi! 
 

 
Chroń urządzenie przed deszczem i wilgocią! Nie używaj urządzenia w deszczu. Niebezpieczeństwo 
śmierci na skutek porażenia prądem! Przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszej 
instrukcji obsługi! 
 

 
 
Przed użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi. 
 

 
 
Natychmiast odłącz wtyczkę z sieci, jeśli kabel jest uszkodzony lub został przecięty. 
Niebezpieczeństwo śmierci na skutek porażenia prądem! Przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa 
zawartych w niniejszej instrukcji obsługi! 
 

 
Ten symbol oznacza, że ten produkt został zbudowany zgodnie z klasą ochrony 2. Jest on wyposażony 
we wzmocnioną lub podwójną izolację między obwodem sieci a napięciem wyjściowym. 
 
c) Ostrzeżenia 
 

 
OSTRZEŻENIE! Ostrzeżenie z tym symbolem oznacza bezpośrednie zagrożenie. Postępuj zgodnie z 
instrukcjami dołączonymi do tego ostrzeżenia, aby uniknąć ryzyka śmierci lub poważnych obrażeń. 
 

 
UWAGA! Ostrzeżenie z tym symbolem wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, a 
nieprzestrzeganie dołączonych instrukcji może spowodować obrażenia ciała. Postępuj zgodnie z 
instrukcjami dołączonymi do tego ostrzeżenia, aby uniknąć ryzyka obrażeń. 
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UWAGA! Ostrzeżenie z tym symbolem wskazuje na potencjalne zagrożenie, którego zlekceważenie 
może spowodować szkody materialne. Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do tego 
ostrzeżenia, aby uniknąć szkód materialnych. 
 
UWAGA! 
Uwaga wskazuje dodatkowe informacje lub ilustracje, które mają uprościć obsługę i zrozumienie 
urządzenia. 
 
3. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 
 
To urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego w domu i ogrodzie oraz do użytku przez 
ogrodników-amatorów. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do usuwania niekontrolowanego 
wzrostu między płytami chodnikowymi, na utwardzonych powierzchniach, ścianach, rabatach 
kwiatowych i trawnikach podczas sezonu wegetacyjnego. 
 
Ponadto urządzenie może być również używane do rozpalania węgla drzewnego podczas grillowania 
na zewnątrz. Zawsze przestrzegaj wskazówek użytkowania i przepisów określonych przez producenta 
grilla. 
 
Ze względów bezpieczeństwa i zatwierdzania nie wolno odbudowywać i / lub modyfikować tego 
produktu. Używanie produktu do celów innych niż opisane powyżej może go uszkodzić. Ponadto 
niewłaściwe użytkowanie może powodować zagrożenia, takie jak zwarcie, pożar lub porażenie 
prądem. Przeczytaj uważnie instrukcje i przechowuj je w bezpiecznym miejscu. Udostępniaj ten 
produkt osobom trzecim tylko wraz z instrukcją obsługi. Przestrzeganie załączonej instrukcji obsługi 
jest warunkiem prawidłowego użytkowania urządzenia. Instrukcja obsługi obejmuje także warunki 
eksploatacji, serwisu i konserwacji. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich 
właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
 

 
UWAGA! Niebezpieczeństwo spowodowane niewłaściwym użytkowaniem! Urządzenie stanowi 
zagrożenie, jeśli nie będzie używane zgodnie z przeznaczeniem. Musisz przestrzegać następujących 
informacji dotyczących bezpieczeństwa: 
 
• Używaj urządzenia tylko zgodnie z przeznaczeniem. 
• Przestrzegać wszystkich wskazówek i informacji zawartych w instrukcji obsługi. 
 
a) Przewidywalne niewłaściwe użycie 
 
Urządzenie nie nadaje się do użytku jako wewnętrzny dystrybutor ciepła, do rozmrażania lodu i 
śniegu lub do jakichkolwiek zastosowań nieokreślonych w tej instrukcji obsługi. Urządzenia nie wolno 
używać w mokrych warunkach pogodowych. Nieautoryzowane modyfikacje urządzenia lub 
niewłaściwe użytkowanie zwalniają producenta z wszelkiej odpowiedzialności za wynikłe szkody. 
 
b) Ryzyko resztkowe 
 
To urządzenie jest zgodne z przyjętymi przepisami technicznymi i obowiązującymi przepisami 
bezpieczeństwa! Jednak podczas korzystania z urządzenia nie można kategorycznie wykluczyć 
następujących zagrożeń: 
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• Zagrożenie dla życia i ciała osoby obsługującej urządzenie lub innych osób w pobliżu urządzenia. 
• Uszkodzenia występujące na urządzeniu. 
• Uszkodzenia lub uszkodzenia innych dóbr materialnych. 
 
4. Informacje dotyczące niniejszej instrukcji obsługi 
 
• Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część urządzenia i musi przez cały czas znajdować się 
w pobliżu urządzenia. 
 
• Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne uwagi i informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania 
urządzenia! 
 
• Niniejsza instrukcja obsługi musi zostać w całości przeczytana przez wszystkie osoby, którym 
powierzono zadanie obsługi / użytkowania / serwisowania urządzenia. 
 
• Proszę zachować niniejszą instrukcję obsługi i przekazać ją kolejnym właścicielom! 
 
• Wszystkie ostrzeżenia dotyczą bezpieczeństwa osobistego. 
 
5. Treść dostawy 
 
• Termiczne urządzenie do usuwania chwastów 
• Uchwyt 
• Instrukcja obsługi 
 
Aktualna instrukcja obsługi 
Pobierz najnowszą instrukcję obsługi ze strony www.conrad.com/downloads lub zeskanuj pokazany 
kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej. 
 

 
 
6. Funkcje urządzenia 
 
• Wielofunkcyjne urządzenie do usuwania chwastów i do rozpalania węgla drzewnego do grilla 
• Zdejmowany uchwyt 
• Aluminiowy element grzejny do szybkiego przewodzenia ciepła 
 
7. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 
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• OSTRZEŻENIE - gorące powierzchnie. Niektóre części urządzenia mogą się bardzo nagrzewać i 
powodować poparzenia. Zachowaj ostrożność, gdy obecne są dzieci i osoby wrażliwe. 
 
• Nie używaj produktu obok wanny, prysznica lub basenu. 
 
• To urządzenie nie może być używane przez dzieci lub osoby o ograniczonych możliwościach 
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub bez wiedzy lub doświadczenia, nawet jeśli są one 
nadzorowane lub otrzymują instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia. Używanie 
urządzenia przez wyżej wymienione osoby jest również niedozwolone, nawet jeśli potencjalne 
zagrożenia związane z działaniem urządzenia zostały zrozumiane. Dzieciom nie wolno się bawić, 
czyścić ani serwisować urządzenia. 
 
8. Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa 
 

 
 
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i informacje dotyczące bezpieczeństwa. W przypadku 
nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji dotyczących właściwego obchodzenia się z 
instrukcją obsługi nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wynikłe obrażenia ciała lub szkody 
materialne. Takie przypadki unieważnią gwarancję.  
Ten rozdział zawiera ważne ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa, o których należy 
pamiętać podczas korzystania z urządzenia. 
 
a) Informacje ogólne 
 
• Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych. 
 
• Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych niedbale leżących. Może stać się niebezpieczną 
zabawką dla dzieci. 
 
• Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, łatwopalnymi gazami, oparami i 
rozpuszczalnikami. 
 
• Nie należy narażać produktu na żadne obciążenia mechaniczne. 
 
• Jeśli nie można już bezpiecznie obsługiwać produktu, należy przestać go używać i zapobiec 
nieautoryzowanemu użyciu. Nie można już zagwarantować bezpiecznej pracy, jeśli produkt: 
 
- jest widocznie uszkodzony, 
- nie działa już poprawnie, 
- był przechowywany przez dłuższy czas w złych warunkach otoczenia lub 
- został poddany poważnemu stresowi związanemu z transportem. 
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• Zawsze obchodź się z produktem ostrożnie. Uderzenia, uderzenia lub upadek nawet z niskiej 
wysokości mogą uszkodzić produkt. 
 
• Zawsze przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji obsługi wszelkich innych urządzeń 
podłączonych do produktu. 
 
• W razie wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia skonsultuj 
się z ekspertem. 
 
• Konserwacja, modyfikacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez technika lub 
specjalistyczny punkt naprawczy. 
 
• Jeśli masz pytania, na które niniejsza instrukcja obsługi nie ma odpowiedzi, skontaktuj się z naszym 
działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym. 
 
b) Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa 
 
Przestrzegaj następujących podstawowych informacji dotyczących bezpieczeństwa, aby zapewnić 
bezpieczną obsługę i użytkowanie urządzenia: 
UWAGA! 
 
• Naprawy urządzeń do domu i ogrodu mogą być przeprowadzane tylko przez specjalistyczne centra 
napraw. Części zamienne należy zamawiać u lokalnego sprzedawcy. Jeśli nie ma ich na magazynie, 
Twój dealer je zdobędzie tak szybko, jak to możliwe. 
 
• To urządzenie jest zgodne z przyjętymi przepisami technicznymi i obowiązującymi przepisami 
bezpieczeństwa! 
 
• To urządzenie nie może być używane w przypadku zmęczenia lub choroby lub pod wpływem 
alkoholu, innych narkotyków lub leków. 
 

 
 
• Należy nosić solidne obuwie. Zalecamy również noszenie rękawic ochronnych! 
 
• Urządzenie nie nadaje się do pracy bez nadzoru. 
 
• Dzieci w wieku poniżej 16 lat oraz osoby, które nie są zaznajomione z instrukcją obsługi, nie mogą 
korzystać z tego urządzenia. 
 
• Aby uniknąć uszkodzeń w wyniku niewłaściwego użytkowania, należy przestrzegać i zachować 
niniejszą instrukcję obsługi! 
 
• W przypadku przekazania urządzenia innej osobie, niniejsza instrukcja obsługi musi być również 
przekazana! 
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• Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zaprojektowanych dla tego 
urządzenia. Nigdy nie używaj zużytych, zmodyfikowanych lub wadliwych części zamiennych lub 
akcesoriów! 
 
c) Informacje dotyczące bezpieczeństwa przy podłączaniu urządzenia 
 
OSTRZEŻENIE! 
Niebezpieczeństwo śmierci na skutek porażenia prądem! W przypadku kontaktu z przewodami lub 
komponentami pod napięciem istnieje niebezpieczeństwo śmierci! Musisz przestrzegać 
następujących informacji dotyczących bezpieczeństwa: 
 
• Podłączaj urządzenie tylko do źródła prądu przemiennego publicznej sieci zasilającej, używając 
gniazdka z uziemieniem. Napięcie sieciowe musi być zgodne ze specyfikacją napięcia (V) na 
urządzeniu! 
 
• W przypadku uszkodzenia kabla sieciowego kabel może zostać wymieniony wyłącznie przez 
specjalistyczny punkt naprawczy wyznaczony przez producenta. Skontaktuj się z producentem lub 
działem obsługi klienta, aby zapewnić profesjonalną naprawę i zapobiec występowaniu zagrożeń! 
 
• W przypadku korzystania z przedłużacza kabel musi być odpowiedni do użytku na zewnątrz i mieć 
przekrój drutu co najmniej 1,5 mm2! 
 
• Zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego o znamionowym prądzie wyzwalającym 
nieprzekraczającym 30 mA może zapewnić dodatkową ochronę. Zapytaj elektryka, czy jest już 
zainstalowany i / lub może zostać zainstalowany przez wykwalifikowany personel. 
 
• Wtyczkę sieciową należy odłączyć: 
 
- W przypadku awarii podczas pracy. 
-- Przed sprzątaniem 
-- Po użyciu 
 
d) Informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i obsługi urządzenia 
 
OSTRZEŻENIE! 
Niebezpieczeństwo śmierci na skutek porażenia prądem! Istnieje niebezpieczeństwo śmierci w 
przypadku kontaktu urządzenia pod napięciem z wodą! Musisz przestrzegać następujących 
informacji dotyczących bezpieczeństwa: 
 
• Nie używaj urządzenia mokrymi rękami. Nie podłączaj wtyczki do gniazdka mokrymi rękami. Istnieje 
ryzyko porażenia prądem! 
 
• Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie spryskuj / nie czyść urządzenia wodą. Urządzenie należy 
chronić przed wilgocią. W przypadku wpadnięcia urządzenia do wody natychmiast wyjmij wtyczkę z 
gniazdka. Nie sięgaj do wody, jeśli urządzenie jest nadal podłączone! Jeśli jednak ciecz lub przedmiot 
dostanie się do wnętrza urządzenia, najpierw wyłącz odpowiednie gniazdo (np. Wyłącznik 
automatyczny), a następnie wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego. Zaprzestań użytkowania i zanieś 
produkt do specjalistycznego centrum napraw. 
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OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo poparzenia gorącymi częściami urządzenia! Części urządzenia 
mogą się bardzo nagrzewać podczas użytkowania i powodować oparzenia skóry. Istnieje ryzyko 
poparzenia w przypadku niewłaściwego użytkowania! Musisz przestrzegać następujących 
informacji dotyczących bezpieczeństwa: 
 

 
 
• Nigdy nie kieruj strumienia gorącego powietrza na ludzi lub zwierzęta. 
 
• Nie dotykaj „dyszy stożkowej” (1) ani „osłony termicznej” (2) podczas pracy urządzenia. Poczekaj, 
aż urządzenie całkowicie ostygnie. 
 
• W przypadku upadku urządzenia na ziemię sprawdź, czy nie ma uszkodzeń przed kontynuowaniem 
pracy. 
 
• Natychmiast zaprzestań używania chwastobójcy, jeśli zauważysz jakieś nietypowe dźwięki lub 
wibracje. Natychmiast zanieś chwastobójcę do wykwalifikowanego specjalisty w celu zbadania i, w 
razie potrzeby, naprawy. 
 
• Nie obsługuj urządzenia, gdy jest ono bez nadzoru. Wyłącz urządzenie i umieść je na niepalnej 
powierzchni, np. beton, kamienny bruk lub gołe ziemie wolne od materiałów palnych. 
 
• W przypadku przerwy w zasilaniu podczas pracy z chwastownikiem, np. wtyczka została 
przypadkowo wyciągnięta z gniazdka lub nastąpiła awaria zasilania, ustaw włącznik / wyłącznik (4) w 
pozycji wyłączonej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru po przywróceniu zasilania. 
 
• Nie zginaj się zbyt daleko do przodu lub do tyłu i dbaj o utrzymanie równowagi podczas pracy. 
Uważaj na otoczenie. Unikaj wszelkiego rodzaju nierówności i potknięć. 
 
• Unikaj bezpośredniego kontaktu fizycznego z uziemionymi przedmiotami podczas pracy z 
chwastownikiem. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem. 
 
• Unikaj częstego włączania i wyłączania chwastów w krótkich odstępach czasu. 
 
• Nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilania lub przedłużacz jest skręcony. 
 
• Nie należy kierować dyszy stożkowej (1) w dół natychmiast po zakończeniu używania wypalarki do 
chwastów . Może to spowodować przegrzanie urządzenia i awarię. 
 
• Pracuj tylko w ciągu dnia i w uporządkowanym otoczeniu. Ciemne lub nieuporządkowane 
środowiska są niebezpiecznym źródłem wypadków. 
 
• Nie należy używać wypalarki do chwastów  w środowisku wybuchowym lub w pobliżu łatwopalnych 
substancji gazowych lub pyłów. 
 
• Trzymaj gapiów i dzieci z dala od urządzenia. Unikaj wszelkiego rodzaju rozproszenia podczas pracy 
i zapewnij pełną koncentrację. 
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e) Zagrożenia dla zdrowia 
 
OSTRZEŻENIE! 
Niebezpieczeństwo śmierci w wyniku pożaru i / lub wybuchu! W przypadku niewłaściwego 
użytkowania istnieje niebezpieczeństwo śmierci! Musisz przestrzegać następujących informacji 
dotyczących bezpieczeństwa: 
 
• Używaj urządzenia tylko na zewnątrz. 
 
• Nigdy nie używaj urządzenia w garażu lub w miejscach, w których można przechowywać benzynę 
lub łatwopalne substancje. 
 
• Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych substancji lub gazów. 
 
• Nie kieruj strumienia gorącego powietrza na łatwopalne przedmioty (np. Butle z gazem). Trzymać z 
dala od źródeł ognia. Nie pal. Dzieciom nie wolno dotykać ani obsługiwać urządzenia. 
 

 
 

 
 
 
f) Ryzyko szkód materialnych 
 
UWAGA! 
Istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia w przypadku niewłaściwego użytkowania! Musisz 
przestrzegać następujących informacji dotyczących bezpieczeństwa: 
 
• Chroń urządzenie przed długotrwałym działaniem słońca i mrozu. 
 
• Suche drewno, liście, igły sosnowe i sucha trawa mogą się zapalić. Obserwować traktowane rośliny 
przez pewien czas po zabiegu. Istnieje ryzyko, że rośliny zapalą się i podpalą jakiś czas po zabiegu. 
Zwalcz pożar, jeśli jest bezpieczny, gaśnicą. 
 
g) Inne potencjalne szkody 
 
UWAGA! 
Istnieje ryzyko szkód materialnych podczas pracy w przypadku niewłaściwego użytkowania! Musisz 
przestrzegać następujących informacji dotyczących bezpieczeństwa: 
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• Nie kieruj urządzenia w to samo miejsce przez dłuższy czas. Włącz urządzenie na maksymalnie 30 
sekund, a następnie pozwól mu ostygnąć przez co najmniej 10 sekund. 
 
• Podczas pracy z urządzeniem należy pamiętać, że ciepło wydzielane przez urządzenie może być 
przekazywane do i powodować uszkodzenie ukrytych łatwopalnych materiałów. 
 
• Urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru w stanie gotowości do pracy. 
 
• Trzymaj wszystkie części ciała, odzież, przedłużacz i inne przedmioty z dala od elementu grzejnego 
(3), osłony termicznej (2) i dyszy stożkowej (1). Nie dotykaj żadnej z wyżej wymienionych 
powierzchni, dopóki nie ostygną całkowicie. Istnieje ryzyko poparzenia! 
 
• Zawsze transportuj urządzenie za uchwyt i tylko wtedy, gdy osłona termiczna i dysza stożkowa 
ostygną. 
 
• Trzymaj to narzędzie elektryczne tylko za izolowane uchwyty, ponieważ osłona termiczna (w tym 
dysza stożkowa) może wejść w kontakt z liniami zasilającymi (np. Lampą ogrodową) lub własnym 
przedłużaczem i doprowadzić do napięcia. W takich przypadkach istnieje niebezpieczeństwo śmierci 
na skutek porażenia prądem! 
 
• Trzymaj przedłużacz z dala od osłony cieplnej (w tym dyszy stożkowej). 
 
• Nosić odpowiednią odzież ochronną i osobiste wyposażenie ochronne (ŚOI), np. buty ochronne. 
 
9. Przegląd produktu 
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1. Dysza stożkowa 
2. Osłona termiczna 
3. Obudowa z elementem grzewczym i dmuchawą (niewidoczne bezpośrednio) 
4. Włącznik / wyłącznik 
5. Nakrętka radełkowana do przedłużania rurki 
6. Rurka przedłużająca 
7. Ergonomiczny uchwyt 
8. Zacisk podtrzymujący kabel 
9. Kabel sieciowy z wtyczką 
10. Odciążenie kabla 
11. Wloty powietrza 
12. Podstawka 
 
10. Działanie 
 
OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo śmierci w wyniku pożaru i / lub wybuchu! W przypadku 
niewłaściwego użytkowania istnieje niebezpieczeństwo śmierci! Musisz przestrzegać następujących 
informacji dotyczących bezpieczeństwa: 
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• Używaj urządzenia tylko na zewnątrz. 
 
• „Wlotów powietrza” (11) nie wolno blokować ani zakrywać. 
 
• Upewnij się, że wylot powietrza na dyszy stożkowej (1) nie jest zablokowany oraz że „dysza 
stożkowa” nie jest skręcona i ogranicza przepływ gorącego powietrza. 
 
• Nigdy nie kieruj strumienia gorącego powietrza na kabel łączący ani na łatwopalne lub wybuchowe 
substancje. 
 
• Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. 
 
a) Ogólne uwagi na temat usuwania chwastów 
 
Produkt został zaprojektowany specjalnie do usuwania chwastów. Stosowanie produktu jest 
najbardziej skuteczne, jeśli roślina ma wysoką wilgotność. W związku z tym najlepszy czas na leczenie 
niekontrolowanego wzrostu przypada na wiosnę. Efekt jest bardziej intensywny, im mniej dojrzały 
niekontrolowany wzrost. Sukces leczenia nie jest od razu widoczny. Przy dłuższym czasie ekspozycji 
widoczna część rośliny może również ulec spaleniu. Wrażliwość roślin na promieniowanie termiczne 
nie jest od razu oczywista przy zalecanym czasie ekspozycji. Ogólnie sadzonki z miękkimi liśćmi są 
najbardziej wrażliwe i umrą po jednym zabiegu. 
 
Starsze rośliny o twardszych liściach, takie jak osty, wysychają po kilku zabiegach w odstępach od 
jednego do dwóch tygodni najwcześniej. Trawy o twardych liściach są wyjątkowo wytrzymałe i 
wymagają dłuższego czasu ekspozycji. 
 
Na początku leczenie obszarów niekontrolowanego wzrostu należy powtórzyć kilka razy w krótkich 
odstępach czasu. To jedyny sposób na zapewnienie trwałych rezultatów. W późniejszych etapach 
leczenie może być stosowane w dłuższych odstępach czasu. Chwasty wystarczy podgrzać. Palenie nie 
jest konieczne. Ten proces wysusza komórki w liściach, powodując śmierć chwastów. Niektóre 
chwasty wymagają powtórnego leczenia. 
 
b) Obsługa urządzenia 
 
• Zamontuj uchwyt (7) wraz z rurką przedłużającą (6) na wale urządzenia. 
 
• Odkręć radełkowaną nakrętkę (5) zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zamocuj rurkę na miejscu, 
dokręcając nakrętkę radełkowaną (5) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
 
• Podłącz kabel sieciowy produktu (9) do przedłużacza odpowiedniego do użytku na zewnątrz. 
Przedłużacz nie jest dostarczany z urządzeniem i należy go nabyć osobno. 
 
• Wciśnij kabel w zacisk przytrzymujący kabel (8) na dole ergonomicznego uchwytu (7). 
 
• Podłącz przedłużacz do odpowiedniego gniazdka sieci publicznej. 
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UWAGA! 
 
Zalecamy, aby po okresie ciągłego użytkowania ok. 15 minut, urządzenie może ostygnąć przez ok. 15 
minut, aby nie przeciążać go podczas ciągłego użytkowania. Pomaga to zapewnić niezawodne 
działanie i dłuższą żywotność. 
 
Zwalczanie chwastów 
 
• Czas ekspozycji na gorące powietrze około. 5 sekund od optymalnej odległości do ok. 5 cm powinno 
całkowicie wystarczyć do zwalczania gorących chwastów na poziomie gruntu. 
 
• Aby usunąć większe chwasty, umieść dyszę stożkową (1) na leczonej roślinie (zgodnie z rodzajem 
rośliny) i naciśnij włącznik / wyłącznik (4) przez ok. 5 - 10 sekund. Element grzewczy i silnik dmuchawy 
są następnie aktywowane w celu ogrzania instalacji. W przypadku roślin wyższych podgrzej tylko 
górną część rośliny, a następnie umieść dyszę stożkową (1) na skurczonej roślinie na ok. Od 5 do 
maks. 10 sekund. Roślina nie musi być całkowicie spalona. Umrze po pewnym czasie. 
 

 
Podczas pracy należy zwróć uwagę na następujące informacje: 
 
 
• Trzymaj wszystkie części ciała z dala od elementu grzejnego (3) i osłony termicznej (2), w tym dyszy 
stożkowej (1). Nie dotykaj żadnych powierzchni, dopóki nie ostygną całkowicie. Istnieje ryzyko 
poparzenia! 
 
• Wydajność produktu może ulec pogorszeniu w przypadku kabli o długości przekraczającej 25 
metrów z powodu spadku napięcia. 
 
• Jeśli używasz szpuli kablowej jako przedłużenia, należy ją całkowicie rozwinąć. 
 
• Przekrój przewodu przedłużacza musi wynosić co najmniej 1,5 mm². 
 
• Produkt można użytkować tylko na zewnątrz. 
 
• Wloty powietrza (11) nie mogą być zablokowane ani zakryte. 
 
• Upewnij się również, że kratka wylotowa powietrza w „dyszy stożkowej” nie jest zablokowana lub 
że dysza stożkowa (1) nie jest skręcona, co ogranicza przepływ gorącego powietrza. 
 
• Nigdy nie kieruj strumienia gorącego powietrza na kabel łączący ani na łatwopalne lub wybuchowe 
substancje, ludzi lub zwierzęta. 
 
• Aby zminimalizować ryzyko pożaru, produktu nie wolno celować w to samo miejsce dłużej niż przez 
30 sekund. Zrób sobie przerwę 10–15 sekund pomiędzy nimi. 
 
• Wyłączaj produkt podczas przerw za pomocą włącznika / wyłącznika (4) i ustaw produkt z otwartą 
podstawą (12) na płaskiej, ognioodpornej powierzchni. 
 



                                                                                                                               

Strona 15 z 17 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 

Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 
www.conrad.pl 

www.conrad.pl 

Rozpalanie węgla do grilla 
 
Produkt nadaje się również do rozpalania żaru na węglu drzewnym podczas grillowania na zewnątrz. 
Aby to zrobić, włącz produkt i włóż dyszę stożkową bezpośrednio do hałdy węgla drzewnego. Gdy 
tylko węgiel pojawi się na węglu drzewnym, przepływ gorącego powietrza spowoduje rozpalenie 
płomieni. W tym momencie produkt należy wyjąć z węgla drzewnego i trzymać z dala od grilla. 
 
UWAGA! 
Jeśli używasz produktu do rozpalania węgla drzewnego, wyjmij stożkową dyszę (1) i włóż przedni 
wylot powietrza do węgla drzewnego, w przeciwnym razie wydajność produktu będzie 
niewystarczająca do niezawodnego zapłonu. Usuń produkt, gdy tylko żar zacznie się palić. 
 

 
 
UWAGA! 
Niebezpieczeństwo pożaru na skutek iskrzenia! Trzymaj urządzenie z dala od węgla drzewnego, aby 
zapobiec iskrzeniu. 
 
11. Pielęgnacja, czyszczenie i przechowywanie 
 

 
Nigdy nie używaj agresywnych detergentów, alkoholi ani innych roztworów chemicznych, ponieważ 
mogą one uszkodzić obudowę lub uniemożliwić prawidłowe działanie produktu. 
 
a) Czyszczenie 
 
Przed czyszczeniem produkt należy odłączyć od sieci i pozostawić do ostygnięcia do temperatury 
otoczenia. „Stożkowej dyszy” (1) nie wolno zabrudzać i należy ją czyścić szmatką lub szczotką. Do 
czyszczenia produktu używaj suchej, niestrzępiącej się szmatki. 
 
b) Przechowywanie 
 
Po użyciu umieść produkt na płaskiej, ognioodpornej powierzchni, aż gorące części produktu ostygną. 
Miejsce przechowywania musi być suche i mieć umiarkowaną temperaturę. Zwróć uwagę na warunki 
przechowywania w danych technicznych. 
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12. Informacje dotyczące utylizacji 
 
a)Produkt 

 
Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami  
gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z  
odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji  
oddzielnie 
 
 
b) Akumulatory  
 

 
Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie  dotyczące baterii i   

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie. 

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione. 

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie  

odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,  

Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład  

pod symbolem kosza na  

śmieci po lewej stronie). 
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13. Dane techniczne 

 

Napięcie robocze ...................................................................................................... 230 V. / AC (50 Hz) 

Moc.............................................................................................................................................. 2000 W 

Temperatura maks ...................................................................................................................... 650 ° C 

Długość kabla....................................................................................................................Około. 150 cm 

Klasa ochrony ................................................................................................................ Klasa ochrony II 

Warunki pracy / przechowywania ............................. -10 ° C do +50 ° C, wilgotność względna od 0% 

do 65% , bez kondensacji 

Wymiary (dł. X szer. X wys.) ............................................................................. max. 100 x 19,5 x 7,5 cm 

Waga..................................................................................................................................................1 kg 
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