
Ogräsbrännarsats med regulator och slang 

Svenska - Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter

 

 

Användning 

En ogräsbrännare används för att avlägsna ogräs på ett enkelt och 

miljövänligt sätt, perfekt för infarter, gångstigar och 

stenplattor. Denna produkt är INTE avsedd för betesmarker. 

Ogräsbrännaren är ENDAST avsedd for utomhusbruk. Var 

uppmärksam på brandfaran och ha alltid vatten redo för släckning. 

 

Förberedelse av ogräsbrännaren. 

1. Montera den DG-godkända slangen（8）på regulatorns 

（1）gänga （2 ） Dra åt muttern med en skiftnyckel. 

2. Montera den andra änden av slangen på 

brännarhandtaget（3）och skruva åt anslutningen med de 

medföljande fasta nycklarna （4） 

 

 

 

3. Kontrollera före användning attanslutningarna är täta 

under tryck genom att använda läckagespray eller 

såpvatten. Efter 5 år ska gasolslangen bytas enligt 

lagstiftningen. Se datumstämpeln på slangen. 

4. Kontrollera att ogräsbrännaren är avstängd. 

Den ställbara ventilen（5）stängs medurs till stopp. 

5. Regulatorn monteras på gasolflaskan. Följ noga 

instruktionen som medföljer regulatorn. 

 

 

 

 



Start före användning av ogräsbrännaren 

•Vänd ogräsbrännaren nedåt och bort från dig själv. 

•Öppna regleringsgreppet på regulatorn till hälften. Öppna 

sedan regleringsknappen （5）på handtaget minimalt tills 

det hörs ett svagt sipprande ljud av gas vid 

brännarhuvudet. 

•Tryck på piezo-tändaren（6）en eller flera gånger tills 

gnistan tänder lågan. Sedan justeras pilotlågan till en 

lämplig nivå på justeringsknappen（5）. Om gasen inte 

antänds kan det bero på A） för högt gasflöde. Justera i 

så fall nedåt på regleringsknappen（5）, B）, och 

kontrollera också att piezo-elektroden I brännarhuvudet 

skapar en gnista när den trycks på（6）. 

•Genom en tryckning på brännarhandtagets “trigger”（7） 

aktiveras brännarens pilotlåga. Man kan eventuellt 

justera den maximala lågan genom att skruva upp eller 

ned för regulatorn. 

•När “triggern” släpps återgår brännaren till den 

gasbesparande pilotlågan. 

Avlägsna ogräs 

Rör ogräsbrännaren långsamt och med en svepande rörelse, 10-

15cm over ogräsets övre del. Det år endast nödvändigt att värma 

ogräset tills det krymper ihop. Växtcellerna torkar då ut 

och ogräset vissnar och dör inom 2-3dagar. Därefter kan resterna 

avlägsnas och komposteras. OBS! Kraftigt och seglivat ogräs kan 

behöva flera behandlingar. 

Efter användning 

Ogräsbrännarhuvudet (9) är mycket varmt efter användning. Vidrör 

det inte, och undvik att placera brännaren på en plats där den kan 

antända föremål eller förorsaka annan skada. 

Undvik att rikta ogräsbrännaren mot antändliga material och 

lämna inte brännaren när den är påslagen. 

Efter användning demonteras regulatorn från gasolflaskans ventil 

enligt bruksanvisningen.



 



 


