
 

Návod k obsluze 
 

 
 

Plečka a dmychadlo 

HG-6007 
 
Jsme rádi, že jste se rozhodli koupit si plečku a krbové dmychadlo značky Herzberg, se kterým 
můžete likvidovat plevel bez použití pesticidů, plynu, otevřeného ohně a také bez polámaných 
nehtů, otlačených kolen a bolavých zad. Věříme, že vám ušetří práci a při použití jako 
dmychadlo zpříjemní chvilky odpočinku.  
 
 
 

 

 
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ 
Upozornění 
Před použitím přístroje si důkladně prostudujte tento návod k obsluze a uložte jej 
tak, abyste do něj mohli později kdykoli nahlédnout.  
 

 Pozor 

1. Tento přístroj je určený pouze k domácímu použití. Výrobce neručí za komerční používání 
přístroje, používání v rozporu s účelem určení a v rozporu s návodem k obsluze. V těchto 
případech zaniká i záruka.  

2. Jestliže je poškozený přívodní kabel, zástrčka, vypínač nebo pokud přístroj vykazoval 
závady, spadl nebo byl jinak poškozen, nepoužívejte jej. Vraťte jej zpět prodejci. V žádném 
případě se nesnažte o opravu přístroje svépomocí.  

3. Přístroj není hračka pro děti! V žádném případě nepatří do rukou dětem mladším 8 let. 
4. Když už přijde přístroj do rukou dětem, může to být v rámci údržby a čištění. Dětem by 

však mělo být alespoň 8 let a vše by se mělo odehrávat pod dohledem dospělé osoby.  
5. Přístroj používejte pouze na přehledném místě s dobrou viditelností. 
6. Vzhledem k tomu, že přístroj může vytvářet jiskry, nepoužívejte jej v místě, kde hrozí 

nebezpečí výbuchu nebo vzniku požáru. 
7. Zkontrolujte, zda se údaje na typovém štítku shodují s parametry vaší elektrické sítě. 
8. Zapnutý přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru. Nikdy nemiřte trysku jinam než na plevel 

či do ohniště, zejména ne na osoby, zvířata apod. Rovněž se nikdy nedívejte přímo do 
trysky. 

9. Nachází-li se přístroj v blízkosti dětí nebo zranitelných osob, doporučuje se dbát zvýšené 
opatrnosti a pozornosti. Dávejte pozor i na ostatní elektropřístroje nacházející se 
v blízkosti.  

10. Přístroj ani jeho části nikdy nenamáčejte do vody, rovněž ho nepoužívejte ve vlhkém 
prostředí, za deště apod. – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! 

11. Nepoužívejte plečku za přílišného sucha, hrozí nebezpečí vznícení jisker, zapálení suché 
trávy a následného požáru!  

12. Při použití prodlužovacích kabelů dbejte zvýšené opatrnosti. 
13. Přístroj nepoužívejte pod vlivem alkoholu, drog ani jiných návykových látek. 
14. Používejte vhodné ochranné pomůcky a vhodný oděv a dávejte pozor na volné šperky 

a rozpuštěné vlasy. 
15. Dávejte pozor na nechtěné zapnutí. Jakmile přístroj nepoužíváte, byť jen na chvilku, 

odpojte jej od zdroje elektrického proudu. 
16. Nepřetěžujte přístroj. Zvažte, zda je přístroj skutečně vhodný pro činnost, pro kterou ho 

chcete použít. Nikde nepoužívejte přístroj k jinému účelu, než k němuž je určen. 
17. Nesměřujte trysku příliš dlouho na stejné místo. Zvažte, zda materiály, na které tryskou 

míříte, nejsou hořlavé. 
 



Přístroj vyvíjí teplotu až 600 °C, aniž by to bylo viditelné (např. plameny). 
Nebezpečí požáru však hrozí. Dávejte pozor na vzduch vycházející z trysky, resp. 
z koncovek pro plečku a dmychadlo, může způsobit popáleniny! 

 
 
POPIS SOUČÁSTÍ PŘÍSTROJE 

 

 
1. Tryska na horký vzduch 
2. Stojánek 
3. Rukojeť 
4. Aretace rukojeti 
5. Prodlužovací trubice 

6. Aretace prodlužovací trubice 
 

 

7. Nástavec na pletí 
8. Nástavec „dmychadlo“ 
9. Přívodní kabel 
10. Vypínač s regulací výkonu 
11. Sání vzduchu/ventilace 

SESTAVENÍ  
POZOR! Nejprve vždy zkontrolujte, zda zdroj napájení odpovídá údajům na typovém štítku 

spotřebiče. Vyjměte přístroj z obalu. Nezapojujte přístroj do elektrické sítě, dokud 
není plně sestavený. 

 
Prodlužovací rukojeť 
Prodlužovací trubici (5) nasuňte až nadoraz k tělu přístroje. Trubice musí po nasazení 
zacvaknout (jde to jen jedním způsobem). Stiskněte aretační tlačítko prodlužovací trubice 
nebo aretační tlačítko rukojeti a vysuňte trubici z přístroje a rukojeti. 
 

Nasazení nástavců trysky: 
Nasazení nástavců je snadné. 

- Výstupky nástavce na hubení plevele je nutné nasunout co nejdále do drážek trysky 

přístroje. Poté nástavcem otočte přibližně o jeden centimetr – musí do drážek 

zapadnout. Pozor! Delší strana „kloboučku“ nástavce musí směřovat nahoru (tam, 

kde je vypínač). 

- Nástavec „dmychadlo“ se nasazuje na trysku přístroje tak, aby malé kulaté otvory na 

nástavci směřovaly dolů (tam, kde je na přístroji umístěn stojánek). 

Nikdy se nedotýkejte nástavců během používání přístroje nebo bezprostředně po 
jeho použití. Nástavce jsou velmi horké. 
 

POUŽITÍ 
Zapnutí/vypnutí (ON/OFF) 
Nejprve zkontrolujte, zda přívodní kabel a zástrčka nevykazují známky poškození. 

- Zapojte zástrčku do zásuvky elektrické sítě. 

- Vypínačem ON/OFF s regulací výkonu vyberte jednu ze dvou možných provozních 

teplot. V závislosti na účelu, ke kterému hodláte přístroj použít, můžete zvolit jedno 

ze dvou nastavení teploty: 

- Stupeň I: 60˚C (větrání, chlazení) 

- Stupeň II: 650˚C (hubení plevele, dmychadlo) 
Objem vzduchu u obou stupňů je 500 l/minutu. 

 
Vždy dbejte opatrnosti! Při použití nezakrývejte sací/ventilační otvory, hrozí riziko 
popálení. Nikdy se nedotýkejte horké trysky či nástavce! 
 

- Horkovzdušná pistole při použití rychle uvolňuje páry a plyn, což může představovat 

nebezpečí pro vaše zdraví. Opatrní by měli být zvláště astmatici. 

- Před zapojením zástrčky přístroje do elektrické sítě zkontrolujte, zda je vypínač na 

stupni „0“. 

- Přívodní kabel se nikdy nesmí dostat do blízkosti ústí horkovzdušné pistole. 

- K přístroji se při jeho používání nesmí přibližovat děti a zvířata. 

- Do blízkosti kovové hlavice, kudy proudí horký vzduch (včetně trysky) se nesmí 

dostat žádná část těla. Nedotýkejte se těchto částí, dokud nevychladnou. Přístroj 

berte do rukou pouze za izolovanou rukojeť – hořák by se totiž mohl dostat do 

kontaktu se skrytými kabely nebo s přívodním kabelem. 

 

TIPY NA POUŽITÍ 
Plečka 
Při použití plečky k hubení plevele je nutné použít prodlužovací trubici a rukojeť. Držte plečku 
pevně za konec prodlužovací rukojeti. 

- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu. 



- Prodlužovací rukojeť musí být bezpečně připevněná k tělu přístroje. 
- Přívodní kabel nesmí přijít do styku s tryskou/nástavcem přístroje. Musí být 

připevněn svorkami podél prodlužovací trubice a rukojeti. 
- Ujistěte se, že je přístroj odpojen od zdroje napájení. Nasaďte nástavec na hubení 

plevele (7). Zapojte zástrčku přístroje do zásuvky. 
- Před zapnutím přístroje zkontrolujte, zda není nástavec zablokovaný. Nastavte 

vypínač na stupeň II. Plečka se spustí. 
- Vyčkejte přibližně 45 vteřin, než se přístroj zahřeje. 
- Při hubení plevele držte trysku s horkým vzduchem nad plevelem přibližně 5 vteřin, 

během nichž se buněčná struktura plevele zničí. Plevel v důsledku toho do několika 
dní zahyne. 

- Není nutné plevel spálit na uhel, 5 vteřin k jeho zničení zcela stačí. 
- Přepnutím přístroje na stupeň přístroj vypnete (i dočasně). 

Účinky nejsou viditelné okamžitě, ale dostaví se časem. Plečka má spíše dlouhodobý účinek. 
 

Dmychadlo 
Dmychadlo se vždy používá bez prodlužovací rukojeti. 

- Nasaďte nástavec „dmychadlo“. 
- Vsuňte trysku dmychadla pod uhlí nebo dřevo. 
- Zkontrolujte, zda je zapalovač správně umístěný. 
- Zapojte zástrčku do zásuvky. 
- Před zapnutím přístroje zkontrolujte, zda není nástavec ničím zablokovaný. 
- Nastavte vypínač na stupeň II, dmychadlo se spustí. 
- Jakmile začne uhlí nebo dřevo hořet, vysuňte dmychadlo z ohně. 
- Nyní foukejte horký vzduch do uhlí nebo dřeva ze vzdálenosti asi 10-20 cm, dokud 

materiál nezačne dostatečně hořet. 
- Tímto postupem zabráníte zničení nástavce. Dlouhodobým vystavením nástavce 

vysokým teplotám by totiž mohlo dojít k roztavení materiálu. Řiďte se proto prosím 
těmito pokyny, spotřebič vám díky tomu bude dlouho sloužit. 
 
Pozor! Nepoužívejte přístroj déle, než je nutné, aby nedošlo k přehřátí grilu nebo 
krbu. 
 

Zchladnutí přístroje a úplné vypnutí 
Před úplným vypnutím přístroje je nutné vyčkat, až přístroj úplně zchladne. Zapněte přístroj na 
stupeň I nejméně na jednu minutu. Poté můžete přístroj vypnout. 
Přístroj lze při chlazení postavit na stojánek. Teprve po jeho úplném zchladnutí ho můžete 
uložit. Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru! 
 

Skladování 
Přístroj musí před uskladněním zcela vychladnout. 

 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
Před jakoukoli manipulací s přístrojem vypojte přístroj z elektřiny. 
 
 

- Sací/ventilační průduchy musí zůstat volné, aby nedošlo k přehřátí motoru. 
- Pravidelně čistěte plášť přístroje měkkým hadříkem, ideálně po každém použití. 

U odolných nečistot můžete hadřík navlhčit v mýdlové vodě. Nikdy nepoužívejte 
rozpouštědla jako je benzín, alkohol, čpavkovou vodu apod. Tato rozpouštědla by 
mohla zničit plastové části přístroje. 

- Udržujte sací/ventilační průduchy v čistotě, chraňte je před prachem a špínou. 
 
Dejte pozor, aby se žádná tekutina nedostala do pohonné jednotky přístroje! 
 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
Model č.   HG-6007 
Napětí:   230 V    
Jmenovitá frekvence:  50 Hz 
Příkon:   2000 W 
Teplota vzduchu:  stupeň I: 60˚C, stupeň II: 650˚C 
Průtok vzduchu:  500 l/min 
 
 

LIKVIDACE 
Symbol, kterým je produkt označený, znamená, že tento produkt je 
klasifikovaný jako elektrické a elektronické vybavení a na konci své 
běžné životnosti se nesmí vyhazovat s domovním odpadem. Likvidaci 

a recyklaci upravuje směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 
(OEEZ) č. 2012/19/EU, jejímž cílem je minimalizovat dopad elektroodpadu na 
životní prostředí použitím nejlepších dostupných recyklačních postupů, likvidací 
nebezpečných látek a snižováním odpadu pro skládky. Informace o správné 
likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízeních získáte od svých 
místních úřadů. 
 
 
 
 
Distributor pro ČR: 
barevné vaření s.r.o., Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
Dovozce do EU: 
B.S.D TRADE B.V.B.A. 
Heiveldekens 9 (unit i), 2250 Kontich, Belgie 


