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KINZO ELEKTROMOS GYOMIRTÓ 
Használati utasítás 

 
 

 

 

1. Ki/Be kapcsoló és tápkapcsoló 

2. Ventilációs nyílások 

3. A készülék borítása 

4. Forró levegő fúvóka 

5. Kitámasztó 

6. Markolat 

7. Zárógomb nyereg 

8. Szórófej 1 

9. Szórófej 2 

10. Elektromos kábel 

11. Kábeltartó 
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KEDVES VÁSÁRLÓK 

A használati útmutatók értékes tanácsokat adnak az új eszköz használatához. Lehetővé teszik az összes 

funkció használatát, és segít elkerülni a félreértéseket és megakadályozni a károkat. Kérjük, vegye 

figyelembe az útmutatót, és gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet. 

Háztartási célokra alkalmas. 
 

 
 A szimbólumok magyarázata 

 

Személyi sérülés, életveszéllyel vagy a szerszám károsodásának veszélyével jár, ha nem tartja be a 
jelen kézikönyv utasításait. 

 

Áramütés veszély 

 

  Ne tegye ki a készüléket esőnek és/vagy víznek 

 Ha a kábel sérült vagy vágott, azonnal távolítsa el a hálózati csatlakozót. 

 
Vigyázat, forró felület. 

 
 
 Általános biztonsági útmutató az elektromos eszközökhöz 

 

 FIGYELEM! Olvassa el az összes utasítást! 

FIGYELEM! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja! 
 
FIGYELMEZTETÉS: Mindig húzza ki a dugót az aljzatból, amikor nem használja a készüléket, a fúvókák 
cseréjekor vagy a készülék karbantartása közben. Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása 
áramütést, tüzet és / vagy súlyos sérüléseket okozhat. A készüléket kizárólag 18 év feletti személyek 
használhatják. Csökkent fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek  

megfelelő tapasztalattal rendelkező felügyelet mellett működtethetik, ha megértették a veszélyeket. 
Gyermekek számára TILOS a készülékkel való játék! 

 
 
Kérjük, őrizze meg a használati utasítást! 

 
1. Munkaterület 

A, A munkaterület legyen tiszta és jól megvilágított. A zsúfolt, sötét területek balesetveszélyesek 
lehetnek. 

B, Robbanásveszélyes környezetben ne használjon elektromos eszközt, például gyúlékony 
folyadékok, gázok, vagy por jelenlétében. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat váltanak ki, 
melyek meggyújthatják a füstöt. 
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C, A készülék használata közben ügyeljen rá, hogy senki más ne legyen a tisztítandó területen, 
különös tekintettel a gyermekekre! A zavaró tényezők balesetet okozhatnak.  

 
2. Elektromos biztonság 

A, A szerszámcsatlakozónak a kimenettel kompatibilisnek kell lennie. Soha ne módosítsa a dugót 
semmilyen módon! Soha ne használjon adapter dugót.  
B, Használat közben kerülje a földelt tárgyak érintését (pl. csövek) 
C, Óvja a készüléket az esőtől, vagy bármilyen nedvességtől. A nedvesség növeli az áramütés 
kockázatát! 

D, Soha ne használja a kábelt a készülék hordozására, valamint a hálózatról történő  
leválasztáskor ne a kábelt húzza. Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles-, vagy mozgó 
tárgyaktól. A megrongálódott vezeték növeli az áramütés kockázatát. 
E, Szükség esetén használjon hosszabbító kábelt. A kültéri használatra szánt hosszabbító 
csökkenti az áramütés kockázatát. 
F, A készüléket mindig megszakítóval együtt használja, mert ez csökkenti az áramütés 
kockázatát. 

 
3. Személyi biztonság 

A, A készüléket mindig kellő körültekintéssel használja! Soha ne használja, ha fáradt, alkohol-, 
drog, vagy kábítószer hatása alatt áll. A szerszám nem kellő körültekintéssel való használata 
súlyos baleseteket okozhat. 
B, Mindig viseljen védőszemüveget és további védőfelszereléseket. Személy védőfelszereléssel, 
(pl. porvédő maszk, csúszásmentes talpú cipő, sisak) csökkentheti a sérülés kockázatát.  
C, Kerülje el a véletlenszerű indítást! Bekapcsolás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék 
kikapcsolt állapotban van. 
D, Mindig megfelelő ruhát viseljen. Ne viseljen laza ruhát, vagy ékszert. Tartsa távol a haját, a 
ruházatát a forró alkatrészektől. 

 
4. A szerszám használata és karbantartása 

A, Ne hajtsa túl a készüléket. 
B, Ne használja a szerszámot, ha a ki/be kapcsoló gomb nem működik 
C, Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos forrásról és hagyja lehűlni, mielőtt kiegészítőket 
cserélne rajta, vagy elrakná. Az ilyen megelőző intézkedések megelőzik a véletlenszerű 
bekapcsolást. 
D, Mindig gyermekektől elzárva tárolja 
E, Ellenőrizze a mozgó alkatrészek esetleges elmozdulását, töréseket, vagy bármi más sérülést, 
amely befolyásolhatja a készülék működését. 

 
5. Szerviz 

 
A, Kérjük, használjon szakképzett szakértőt, aki az eredeti alkatrészeket használja a javítóeszköz 
javítására. Ez biztosítja az elektromos kéziszerszám megfelelő működését. 

 
 TOVÁBBI BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
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Elektromos szerszámok használata esetén mindig alapos biztonsági 
óvintézkedéseket kell tenni a tűz, áramütés és személyi sérülés kockázatának 
csökkentése érdekében. 
Olvassa el az utasításokat, mielőtt megpróbálná működtetni ezt a terméket, és 
mentse el ezeket az utasításokat. 

 
A készülék használata előtt 
- Ellenőrizze a következőket: 

o Győződjön meg róla, hogy a készülék feszültsége megfelel a tápfeszültségnek 
o A tápkábelt és a csatlakozót mindig ellenőrizze 

- Legyen mindig óvatos a hosszabbítókábel használata esetén 
- Ne használja a készüléket nedves környezetben 
- A fém fúvóka felforrósodik! Vigyázzon és ne érjen hozzá! 
- A fűtőelem károsodásának megelőzése érdekében a készülék nyílásait mindig hagyja 

szabadon. 
- Ne hagyja a készüléket bekapcsolt állapotban 
- Üzem közben ne helyezze a készüléket emberekre, vagy állatokra 
- Ne nézzen a fúvókába 
- Ne használja nedves környezetben, robbanásveszélyes, vagy égő termékek közelében. 
- Ne használja a készüléket nagyon száraz környezetben, a tűzveszély elkerülése érdekében 
- Ne irányítsa az eszközt túl sokáig egy adott pontra 
- Tartsa szem előtt, hogy a forró levegő a közelben levő tárgyakat meggyújthatja 
- Ne engedje, hogy a készülék forró részei érintkezzenek a kábellel, vagy más gyúlékony 

tárggyal 
- A készülék mindig tiszta, száraz és zsírmentes legyen 
- Ne használja a készüléket másra, mint amire szánták 
- 

 
 

Ez a készülék 650 celsius fokon működik, anélkül, hogy ez a hőmérséklet látható lenen (nincs 
láng). Vigyázat, a kiáramló forró levegő égési sérüléseket okozhat!  

 
A készülék működése közben 
- Gőzök és gázok keletkezhetnek, melyek károsak lehetnek az egészségre. 
- Mielőtt csatlakoztatná a hálózathoz, ellenőrizze, hogy a bekapcsoló gomb a „0” állásban van. 
- A hálózati kábelt mindig tartsa távol a fúvókától 
- Gyermekeket és állatokat tartson távol a készüléktől 
- Minden testrészét tartsa távol a fém részektől, különös tekintettel a fúvókára. Ne érintse 

meg, mielőtt kihűlne. 
 

Azonnal kapcsolja ki a készüléket, ha: 
- A dugó, vagy a kábel sérült 
- A kapcsoló hibás 
- Ha a készülék szigetelésének megégését tapasztalja füst, vagy szag formájában. 
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Elektromos biztonság 
Az elektromos gépek használata során mindig tartsa be az országában érvényes biztonsági 
előírásokat a tűz, az áramütés és a személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében. 
Olvassa el a biztonsági utasításokat! 

 
 

 
Mindig ellenőrizze, hogy a tápegység megfelel-e a típustáblában lévő feszültségnek. 

 

 
II. Osztályú gép - Dupla szigetelés - Nincs szükség földelt csatlakozóra 

 
Kábelek, vagy dugók cseréje 
Ha a tápkábel sérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak vagy annak 
szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személyének kell cserélnie. Azonnal dobja el a régi 
kábeleket vagy dugókat, ha újakat cserél. Veszélyes a laza kábel dugójának behelyezése a fali 
aljzatba. 

 
Hosszabbító kábel használata 
Csak a jóváhagyott hosszabbító kábelt használjon a készülék tápellátására. A minimális vezeték 
mérete 1,5 mm2. Ha egy kábeldobot használ, mindig lazítsa meg az orsót. A nem megfelelő 
hosszabbító vezetékek veszélyesek lehetnek. Ha hosszabbító kábelt használ, kültéri használatra 
alkalmasnak kell lennie, és a csatlakozást száraz talajon kell tartani. Ajánlott, hogy ezt egy 
vezetékes tekercs segítségével végezzük, amely a foglalatot legalább 60 mm-rel a talaj felett 
tartja. 

 
A doboz tartalma 
- Gyomégető készülék 
- 1 fúvóka gyomirtáshoz 
- 1 fúvóka grillgyújtáshoz 
- 1 markolat 
- 1 használati utasítás 

 
 HASZNÁLAT 

 

A fúvóka felszerelése 
Húzza rá a fúvókát a forró levegő kiáramló nyílására. A fúvóka hossz oldalának felül kell lennie.  

 
A grill/kandalló fúvókát úgy kell felhelyezni, hogy a kör alakú kis lyukak az alsó részen 
helyezkedjenek el (ez az oldal, ahol a cső található). 

 
Soha ne érintse meg a fúvókákat használat közben, vagy közvetlen azután. A fúvókák rendkívül 
forróak! 

 
Hőmérséklet beállítások 
A ki/be kapcsoló gombbal két hőmérséklet közül választhat. Az alkalmazástól függően az 
alábbiakat választhatja: 
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1. Mód: 50 celsius (szellőztetés/hűtés) 
2. Mód: 600 celsius (gyomnövény irtás, vagy grillgyújtás) 

A levegő kiáramlása minden beállításnál 500 liter/perc. 

 Mindig legyen elővigyázatos! Ne takarja el a szellőzőnyílást, mert égési sérüléseket 

okozhat. Soha ne érjen a forró fúvókához. 
 

A használat megkezdése 
 

 Gyomirtás 
Gyomirtó eszközként alkalmazva használja a hosszabbítót és a fogantyút.  
- Ellenőrize, hogy betartotta-e az összes óvintézkedést 
- Ellenőrizze, hogy a hosszabbító fogantyú erősen rögzítve van-e és, hogy az eszköz nem 

csatlakozik a hálózathoz 
- Helyezze fel a fúvókát 
- A csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz 
- Ellenőrizze, hogy a fúvóka nincs-e eldugulva 
- Kapcsolja a készlüléket a 2. pozícióba 
- Várjon 45 másodpercet, hogy felmelegedjen 
- A gyomnövény irtásához, kb. 5 másodpercig kell ráirányítani a forró levegőt. A fúvókát kb. 1- 

5 cm-re kell tartani a növénytől. 
- Kapcsolja ki a készüléket (ideiglenesen) úgy, hogy a főkapcsolót 0-ra csúsztatja. 
- A hatás nem látható azonnal, idő kell hozzá. 

 
Hűtés és tartós kikapcsolás 
Mielőtt kikapcsolná a készüléket, először le kell hűteni. Válasszuk az 1-es beállítást legalább egy 
percig. Ezt követően az eszköz kikapcsolható. Lehűlés alatt a készülék a kitámasztó kar 
segítségével helyezhető el. Soha ne hagyja felügyelet nélkül! 

 
Tárolás 
Tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen kihűlt.  

 
Tisztítás és karbantartás 
FIGYELEM! Mindig csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról és győződjön meg, 
hogy kihűlt, mielőtt tisztítást, vagy karbantartást végezne.  
A túlmelegedés elkerülése érdekében a szellőző nyílásokat tisztítsa meg. 
A gépházat puha ruhával törölje át, lehetőleg minden használat után. 
Ügyeljen arra, hogy por és piszok mentes legyen. 
Ha a szennyeződés nem jön le, használjon enyhe szappanos vizes nedves ruhát. Soha ne 
használjon oldószereket, mint benzin, alkohol, ammónia, stb. Ezek károsíthatják a műanyag 
részeket. 

 
Technikai adatok 
Feszültség: 230 V~ 50 Hz 
Teljesítmény: 2000 W 

file:///C:/Users/Fujitsu/Desktop/használati%20oldalra/www.mindentolcson.hu


www.mindentolcson.hu  Mindent OLCSÓN Webáruház 
 
 

Légáramlás: 500 l/óra 
1. Mód: 60 celsius 
2. Mód: 650 celsius 

 

A fenti szimbólum jelentése: 
A terméket egy kijelölt hulladék-gyűjtőhelyen vagy a hulladék elektromos és elektronikai 
berendezések újrahasznosítására jóváhagyott gyűjtőhelyen kell leadni. Ne dobja a készüléket a 
kommunális hulladék tárolókba. Az ilyen jellegű hulladékok nem megfelelő kezelés esetén a 
bennük található veszélyes anyagok miatt ártalmasak lehetnek a környezetre és az emberek  
egészségére. Továbbá, a termékből származó hulladék megfelelő kezelésével hozzájárulhat a 
természetes erőforrások hatékonyabb hasznosításához. Ha régi készülékét cseréli újra, a 

forgalmazó köteles díjmentesen átvenni régi készülékét 
 
 

 
 
 
 
 
 

HASONLÓ TERMÉKEK 

 KATTINTSON IDE A TERMÉKÉRT! 
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