Návod na použití topné desky pod drůbeží napáječku

Obj. č: 55989

Technická data
Typ:
Napětí:
Výkon:
Ochranná třída:
Rozměr:
Váha:
Typ:
Napětí:
Výkon:
Ochranná třída:
Rozměr:
Váha:

70236
230 V AC, 50 Hz, 0,06 A
Výstup: 24 V DC, 0,9A
15 W (ca.0,03W/cm²)
2
ø 264x32 mm
ca. 0,5 kg
70237
230 V AC, 50 Hz, 0,09 A
Výstup: 24 V DC, 0,9A
22 W (ca.0,03W/cm²)
2
ø 314x32 mm
ca. 0,9 kg

Upozornění
Při špatném použití, může dojít k poškození, nebo zranění zvířat a lidí.
Zajistěte, že manipulaci s topnou deskou bude provádět jen osoba, která je dobře seznámena
s návodem k použití.
Chraňte zařízení před dětmi a neoprávněnými osobami.
Horní plocha desky se zahřívá a může být i horká.
Nestavte na topnou desku materiály citlivé na teplo.
Nestavte na topnou desku snadno vznětlivé, nebo výbušné materiály.
Nepoužívejte jiné napětí, než pro které je topná deska určená. Síť musí být chráněna proudovým
chráničem 30mA.
Bez čitelného štítku nelze topnou desku používat.
Kontrolujte veškeré elektrické části topné desky, zda jsou v pořádku a chraňte je před možným
poškozením. Používejte pouze nepoškozenou a chráněnou topnou desku.
Před prvním použitím topnou desku nejprve vyzkoušejte, zda správně funguje.
Zabraňte kontaktu elektrických částí s oleji, nebo s ostrými hranami.
Nepoužívejte topnou desku, pokud je jakkoliv poškozená, nebo je poškozený přívod elektrického
proudu.
Nevytrhávejte adaptér ze zásuvky silou, netahejte za kabel.

Nemyjte topnou desku ve vodě.

Účel použití
Topná deska je určená k zabránění zamrznutí vody v napáječkách určených pro drůbež. Jakékoliv jiné
použití je zakázáno. Pokud topná deska bude používána k jinému účelu, propadá tím jakákoliv
garance ze strany prodávajícího.

Funkce
V topné desce je vestavěný topný vodič, který rovnoměrně zahřívá horní plastovou část. Topná deska
může vyhřívat různé typy materiálů. Gumové vložky na horní straně topné desky zabraňují klouzání
napáječky.

Instalace
1.
2.
3.
4.

Vyzkoušíme funkčnost topné desky.
Položíme topnou desku na zem.
Zapojíme do sítě 230 V. Po chvíli je deska již teplá.
Vyhřívání jednoduše ukončíme vytažením adaptéru ze zásuvky.

POZOR
Údržba a čištění se smí provádět pouze při odpojeném adaptéru ze zásuvky.
V opačném případě hrozí nebezpečí poranění lidí a zvířat.
Topnou desku udržujte bez prachu a nečistot.
Omývejte pouze navlhčeným hadrem. Nepoužívejte žádná rozpouštědla jako je například benzín,
nebo petrolej, mohli by poškodit topnou desku.
Nikdy neumývejte vodou.

Likvidace:
Po uplynutí životnosti, nebo v okamžiku, kdy další opravy jsou neekonomické, likvidují se
její části po celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro ochranu životního
prostředí.
Kovové části se roztřídí podle druhů kovů a nabídnou se k odprodeji organizaci zabývající
se sběrem druhotných surovin.
Části z umělých hmot a ostatních materiálů, které nepodléhají přirozenému rozkladu se
roztřídí a odevzdají organizaci zabývající se sběrem těchto materiálů.
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Napětí:
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Ochranná třída:
Rozměr:
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Typ:
Napětí:
Výkon:
Ochranná třída:
Rozměr:
Váha:

70236
230 V AC, 50 Hz, 0,06 A
Výstup: 24 V DC, 0,9A
15 W (ca.0,03W/cm²)
2
ø 264x32 mm
ca. 0,5 kg
7037
230 V AC, 50 Hz, 0,09 A
Výstup: 24 V DC, 0,9A
22 W (ca.0,03W/cm²)
2
ø 314x32 mm
ca. 0,9 kg

Upozornění
Při špatném použití, může dojít k poškození, nebo zranění zvířat a lidí.
Zajistěte, že manipulaci s topnou deskou bude provádět jen osoba, která je dobře seznámena
s návodem k použití.
Chraňte zařízení před dětmi a neoprávněnými osobami.
Horní plocha desky se zahřívá a může být i horká.
Nestavte na topnou desku materiály citlivé na teplo.
Nestavte na topnou desku snadno vznětlivé, nebo výbušné materiály.
Nepoužívejte jiné napětí, než pro které je topná deska určená. Síť musí být chráněna proudovým
chráničem 30mA.
Bez čitelného štítku nelze topnou desku používat.
Kontrolujte veškeré elektrické části topné desky, zda jsou v pořádku a chraňte je před možným
poškozením. Používejte pouze nepoškozenou a chráněnou topnou desku.
Před prvním použitím topnou desku nejprve vyzkoušejte, zda správně funguje.
Zabraňte kontaktu elektrických částí s oleji, nebo s ostrými hranami.
Nepoužívejte topnou desku, pokud je jakkoliv poškozená, nebo je poškozený přívod elektrického
proudu.
Nevytrhávejte adaptér ze zásuvky silou, netahejte za kabel.

Nemyjte topnou desku ve vodě.

Účel použití
Topná deska je určená k zabránění zamrznutí vody v napáječkách určených pro drůbež. Jakékoliv jiné
použití je zakázáno. Pokud topná deska bude používána k jinému účelu, propadá tím jakákoliv
garance ze strany prodávajícího.

Funkce
V topné desce je vestavěný topný vodič, který rovnoměrně zahřívá horní plastovou část. Topná deska
může vyhřívat různé typy materiálů. Gumové vložky na horní straně topné desky zabraňují klouzání
napáječky.

Instalace
1.
2.
3.
4.

Vyzkoušíme funkčnost topné desky.
Položíme topnou desku na zem.
Zapojíme do sítě 230 V. Po chvíli je deska již teplá.
Vyhřívání jednoduše ukončíme vytažením adaptéru ze zásuvky.

POZOR
Údržba a čištění se smí provádět pouze při odpojeném adaptéru ze zásuvky.
V opačném případě hrozí nebezpečí poranění lidí a zvířat.
Topnou desku udržujte bez prachu a nečistot.
Omývejte pouze navlhčeným hadrem. Nepoužívejte žádná rozpouštědla jako je například benzín,
nebo petrolej, mohli by poškodit topnou desku.
Nikdy neumývejte vodou.

Likvidace:
Po uplynutí životnosti, nebo v okamžiku, kdy další opravy jsou neekonomické, likvidují se
její části po celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro ochranu životního
prostředí.
Kovové části se roztřídí podle druhů kovů a nabídnou se k odprodeji organizaci zabývající
se sběrem druhotných surovin.
Části z umělých hmot a ostatních materiálů, které nepodléhají přirozenému rozkladu se
roztřídí a odevzdají organizaci zabývající se sběrem těchto materiálů.

