
Vyhřívací desky Comfort
Návod k použití pro modely WP 30, WP 40, WP 50, WP 60

Děkujeme že jste se rozhodli pro nákup vyhřívací desky Comfort.

Balení obsahuje:

1) vyhřívací desku
2) 4 žluté nožky

Montáž nohou:

Nohy mají horní a spodní část – tu poznáte podle černého gumového polštářku.
Ze spodní strany desky uvidíte v každém rohu 4 pohyblivé západky označené „Push“. Zamáčkněte je a do 
odkryté díry vložte nohy. Ty umístěte tak, aby všechny byly ve stejné výšce – západka ve stekné drážce.

Výška desky:

Deska se umisťuje tak, aby kuřata byla v naprostém kontaktu se spodní stranou desky – ta není žhavá jako 
tepelná žárovka, ale příjemně hřeje.
Správnou výšku poznáte také podle kuřat – pokud stojí a pípají i pod deskou, je deska příliš vysoko.
Pokud jsou kuřata pod deskou v klidu a potichu, jsou spokojená a výška je správná.
Pokud nechtějí pod desku jít, je příliš nízko.

Použití:

Zasuntě zástrčku do zásuvky 230V. Rozsvítí se červená dioda – deska je zapnutá. 
Nahřátí desky na plnou teplotu trvá přibližně hodinu.
Po této době můžete kuřata umístit pod desku.

Čištění:

Je důležité udržovat desku v čistotě, předejdete tak bakteriálním chorobám, virům plísním.
Po každém použití otřete desku navhčeným hadříkem, doporučujeme používat desinfekční přípravek Ivasan
z naší nabídky (není součástí balení).
Nedávejte desku pod tekoucí vodu, ani ji nijak nemáčejte.

Technické informace najdete na štítku na spodní straně desky – liší se dle velikosti desky.

Bezpečnostní opatření:

Deska má 2 pojistky - odporová pojistka 0,5 Amp., a tepelná pojistka 120°C.

Důležité:

Deska by měla být používána v horizontální poloze, topící částí směrem k zemi. Minimální výška od země 
alespoň 3 cm. Jakékoliv jiné použití, úpravy, rozmontování, zkracování / prodlužování přívodního kabelu je 
zakázané = následné vady nemohou být reklamačně uznány.
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Vyhrievacie dosky Comfort

Návod na použitie pre modely WP 30, WP 40, WP 50, WP 60
Ďakujeme že ste sa rozhodli pre nákup vyhrievacie dosky Comfort.
Balenie obsahuje:
    1) vyhrievaciu dosku
    2) 4 žlté nôžky

Montáž nôh:

Nohy majú hornú a spodnú časť - tú spoznáte podľa čierneho gumového vankúšika.
Zo spodnej strany dosky uvidíte v každom rohu 4 pohyblivé západky označené "Push". Zatlačte ich a do 
odkrytej diery vložte nohy. Tie umiestnite tak, aby všetky boli v rovnakej výške - západka vo zašteká drážke.

Výška dosky:

Doska sa umiestňuje tak, aby kurčatá boli v úplnom kontakte so spodnou stranou dosky - tá nie je horúca ako 
tepelná žiarovka, ale príjemne hreje.
Správnu výšku spoznáte tiež podľa kurčiat - pokiaľ stojí a pípajú aj pod doskou, je doska príliš vysoko.
Ak sú kurčatá pod doskou v pokoji a potichu, sú spokojná a výška je správna.
Ak nechcú pod dosku ísť, je príliš nízko. použitie:
Zasunieme zástrčku do zásuvky 230V. Rozsvieti sa červená dióda - doska je zapnutá. Nahriatie dosky na plnú 
teplotu trvá približne hodinu.
Po tejto dobe môžete kurčatá umiestniť pod dosku.

čistenie:

Je dôležité udržiavať dosku v čistote, predídete tak bakteriálnym ochoreniam, vírusom plesniam.
Po každom použití utrite dosku navhčeným handričkou, odporúčame používať dezinfekčný prípravok Ivasan
z našej ponuky (nie je súčasťou balenia).
Nedávajte dosku pod tečúcu vodu, ani ju nijako nemáčajte.

Technické informácie nájdete na štítku na spodnej strane dosky - líši sa podľa veľkosti dosky.

Bezpečnostné opatrenia:

Doska má 2 poistky - odporová poistka 0,5 Amp., A tepelná poistka 120 ° C.

dôležité:

Doska by mala byť používaná v horizontálnej polohe, topiaci časťou smerom k zemi. Minimálna výška od 
zeme aspoň 3 cm. Akékoľvek iné použitie, úpravy, rozmontovanie, skracovanie / predlžovanie prívodného 
kábla je zakázané = následné chyby nemôžu byť reklamačný uznané.
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Kényelmes fűtési táblák

A WP 30, WP 40, WP 50, WP 60 használati utasításai
Köszönjük, hogy megvásárolta a Comfort fűtési táblát.

A csomag tartalma:

    1) fűtőlemez
    2) 4 sárga láb

Lábszerelés:

A lábak felső és alsó része van - ismeri a fekete gumi párnát.
A tábla alsó részén négy mozgatható kör látható, amelyek mindegyik sarkon "Push" -et jeleznek. Nyomja meg 
őket, és helyezze a lábakat a nyitott lyukba. Tegye őket úgy, hogy mindegyik azonos magasságban legyen - 
egy meredek horonyban lévő retesz.

Lemezmagasság:

A tábla úgy van elhelyezve, hogy a csirkék teljes mértékben érintkezzenek a lemez alsó részével - ez nem 
olyan meleg, mint a hőgömb, de jól melegszik.
Azt is elmondhatja a helyes magasságot a csirkéknek - ha állnak és sípok a lemez alatt, a tábla túl magas.
Ha a csirkék a tányér alatt vannak, nyugodt és csendes, akkor elégedettek, és a magassága megfelelő.
Ha nem akarnak menni a táblán, túl alacsony. alkalmazás:
Csatlakoztassa a foglalatot egy 230 V-os aljzatba. A piros LED világít - a kártya be van kapcsolva. A tábla 
teljes hőmérsékleten történő elhelyezése körülbelül egy órát vesz igénybe.
Ezután a csirkék a lemez alá helyezhetők.

tisztítás:

Fontos, hogy a lemez tisztán tartsa a bakteriális betegségek, a penész vírusok megelőzését.
Minden használat után törölje le a táblát egy Ivasannal megnedvesített ruhával
ajánlatunkból (nem tartozék).
Ne tegye a lemezt folyó víz alá, vagy ne tegye vízmentesnek.

A műszaki adatok megtalálhatók a tábla alján található címkén - a tábla méretétől függően.

Biztonsági óvintézkedések:

A fedélzeten 2 biztosíték van - az ellenállás biztosíték 0,5 Amper és a termikus biztosíték 120 ° C.

fontos:

A födémet vízszintes helyzetben kell használni, a pirítóst a föld felé. Minimális padlómagasság legalább 3 cm. 
Tilos a tápkábel egyéb használata, módosítása, szétszerelése, lerövidítése / meghosszabbítása = 
következményes hibák nem fogadhatók el.
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