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Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití 
a uchovejte je pro další použití.

Vlastnosti:
- snadné a bezpečné ovládání
- šetrný k životnímu prostředí, nevyužívá žádné chemikálie
- žár trvale ničí buněčnou strukturu plevele
- bezdrátový, lehký
- možnost nastavení velikosti plamene
- ekonomicky úsporný

Určeno k odstranění plevele na nehořlavém povrchu jako jsou např.:
- kamenné ochozy a kamenné cesty 
- obrubníky
- chodníky
- betonové příjezdové cesty
- zdivo

Hořák působí na plevel intenzivním žárem, ničí jeho celulární strukturu a výsledkem je naprosté uschnutí a odumření plevele během 
dvou dnů. Je možné, že bude potřeba hořák použít dvakrát na větší část plevele k jeho úplnému zničení.

Důležité
Před použitím přístroje si pozorně přečtěte všechna bezpečnostní varování.

Bezpečnostní varování
- Držte své děti při použití hořáku mimo jeho dosah.
- Hořák rozhodně nepoužívejte v blízkosti kompostu, stromové kůry, dřeva, suchého listí, suché trávy, nebo jiného hořlavého materiálu.
- Používejte pouze ve venkovních prostorách, nebo ve velmi dobře větratelné místnosti
- Instalace a výměna plynové nádržky by měla být provedena pouze v dobře větratelných prostorách.
- Aby se předešlo rizikům jako je například podklouznutí, nedoporučujeme přístroj používat na vlhkém povrchu.
- Přístroj nepoužívejte během období sucha, kdy je zakázáno používat oheň. 
- Pokud si zákazem nejste jistí, kontaktujte místní úřady.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost od dětí a zvířat.

Upozornění! Plamen nemusí být dobře viditelný, obzvláště pokud právě pracujete na přímém slunci.  

Specifikace:
Rozměry: ± 800 × 90 × 40mm
Váha: ± 465g (bez plynové kartuše)
Doporučené palivo: plyn (propan butan)
Provozní teplota: přibližně 1400°C
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Popis částí:
1. Ventil
2. Piezo zapalovač
3. Ovládání regulace
4. Zámek plynové kartuše
5. Rukojeť
6. Trubice
7. Hlavice hořáku

Hořák
Před použitím přístroje si pozorně prostudujte popis přístroje. Všechny instrukce a pokyny, které  
se v návodu vyskytují, pečlivě dodržujte, aby byl přístroj správně používán.

Prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví a majetku, které mohou nastat při nespráv-
ném používání výrobku, nebo pokud byly na přístroji provedeny jakékoliv úpravy.

Pokyny pro používání
-  Plynová kartuše by měla být vyměňována, nebo odstraňována pouze v dobře větratelné 

místnosti, nejlépe ve venkovních prostorách. 
-  Dodržujte bezpečnou vzdálenost nádržky od hořlavých materiálů, nebo od materiálů, u kterých 

může dojít ke snadnému vznícení (např. otevřený oheň, zapálená cigareta, plotýnka atd.). 
-  Dodržujte bezpečnou vzdálenost od jiných osob nebo zvířat.
-  Hořák na plevel nelze používat, pokud vykazuje netěsnosti nebo pokud jsou jeho části poškozeny 

či zcela chybí.
-  Nevrtejte nebo nepropalujte plynovou nádržku, ani pokud je prázdná.
-    Pro zachování šetrnosti vůči životnímu prostředí by měla být plynová nádržka bezpečně 

zlikvidována.
-  Hlavice hořáku musí být umístěna směrem dolů v bezpečné vzdálenosti od osob nebo zvířat.
-  Hořák musí být používán venku a nesmí být blízko u hořlavých materiálů.
-  Hořák držte směrem dolů, abyste zabránili nechtěnému vzplanutí okolního prostranství.
-  Pokud to vyžaduje situace, je možné jej přesunout do vertikální polohy, ale je při tom bezpodmí-

nečně nutné dodržovat obecné zásady bezpečnosti práce a otevřeným ohněm.
- Nepoužívejte jej na mokrou trávu.
- Nikdy přístroj nenechávejte zapnutý bez dozoru.
- Používání vadného nebo poškozeného hořáku je nebezpečné.
- Některé části hořáku mohou při použití dosahovat vysokých teplot.
- Po použití nechte přístroj zchladnout před jeho uskladněním.
- Plynovou nádržku udržujte mimo dosah přímého slunečního svitu.
- Udržujte přístroj a plynovou nádržku v bezpečné vzdálenosti od dětí.
- Nikdy nenamáčejte hořák do vody, nechte jej zchladnout samovolně.
- Vždy byste měli použít bezpečnostní brýle pro ochranu Vašich očí.
- Hořák by měl vždy sloužit pouze na odstranění plevele, nikdy za jiným účelem.
- Při spouštění přístroje se vždy ujistěte, že knoflík pro regulaci ovládání je na nižší úrovni.

Důležité! Plamen hořáku zůstane ještě nějakou chvíli zapálený i po jeho vypnutí

min. 15cm
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Příprava k použití - nasazení plynové kartuše
Připevněte plynovou kartuši. Ujistěte se, že on/off  ventil je uzavřený tím, že jej otočíte do správné pozice. Přidržte plynovou 
kartuši ve vertikální pozici a poté ji našroubujte na hořák (viz obr. 1). Ujistěte se, že kartuše pevně drží na svém místě.

Výměna - odstranění plynové kartuše
Ujistěte se, že on/off  ventil je uzavřený tím, že jej otočíte do správné pozice. 
Odšroubujte kartuši(viz obr. 2) a oddělte ji od hořáku.

Zapálení hořáku
Zapněte regulační on/off ventil otočením nalevo na nízkou pozici průtoku plynu. Ihned poté stiskněte zážehové tlačítko pro zapálení 
hořáku (Piezo zapalovač).

Seřízení
Intenzitu plamene lze nastavit pomocí ventilu otočením jeho regulace nalevo, nebo napravo.

Pálení plevele
- Nikdy hořák nepoužívejte v blízkosti kompostu, stromové kůry, stromů, suché trávy, suchých list nebo jiných hořlavých materiálů.
- Hořák není vhodné používat na údržbu záhonů nebo trávníku.
-  S přístrojem by se mělo zacházet šetrně. Cílem není plevel spálit, ale plamenem jej ohřát, proto by se měla udržovat vzdálenost při-

bližně 15 cm od plevele (viz obr. 3)
-  Uživatelé někdy nesprávně pálí trávu na uhel a zbytečně tak spotřebovávají velké množství plynu. Pouhý ožeh plamenem naruší

strukturu plevele a ten za několik dnů uschne.
-  Silnější nebo dřevnatý plevel (jako je například volně rostoucí tráva, kořeny atd.) musí být odkrytý a je třeba na něj použít hořák po 

delší časový interval než u běžného plevele.
- U většího plevele je možné, že bude potřeba proces po několika dnech zopakovat.

min. 15cm

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4
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Vypnutí
Otočte regulací ventilu doprava, dokud se kompletně neuzavře. 

Uskladnění
Uskladněte vždy s dobře uzavřeným ventilem a až po úplném vychladnutí. Udržujte hořák a nádržku v chladném, suchém a dobře 
větratelném prostoru.
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Údržba
Nikdy na výrobku neprovádějte jakékoliv údržby nebo úpravy. Základní nastavení by nemělo být třeba jakkoliv upravovat. Při závadě 
kontaktujte servisní středisko.

Ochrana životního prostředí
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpa-
du. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací 
pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské 
zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 
sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uve-
denými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny 
uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
•  na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
•  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení...) 
•  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
•  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
•  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných 
nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné 
škody výhradně majitel.  Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.
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