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Bezpečnostní pokyny: 

Před použitím topné desky si pečlivě přečtěte následující pokyny. 
Uchovávejte tento návod na bezpečném místě. 

 

Technická data: Topná deska  Síťový adaptér 

Číslo zboží  70239 
Napájení  24 V DC   230 V, 50 Hz 
Výkon   18 W (ca. 0,03 W / cm²)  
Třída ochrany  III   II 
Ochrana proti vodě IPX 7    IP 20 
Rozměry  240 x 240 x 7 mm  87 x 50 30 mm 
Váha   1,2 kg    110 g 
 

Upozornění: 

Nebezpečí zranění osob, zvířat a poškození majetku v důsledku nesprávného použití! 

• Ujistěte se, že topnou desku používají pouze osoby s příslušnými odbornými znalostmi. 
• Uchovávejte topnou desku mimo dosah dětí a neoprávněných osob. 
• Topná deska není určena k vytápění místností, topný efekt je pouze přímo na povrchu desky. 
• Ohřeje se pouze povrch topné desky (maximální teplota cca 45 ° C) 
• Neumisťujte topnou desku na povrchy a předměty citlivé na teplo. 
• Zkontrolujte, zda v blízkosti topné desky nejsou žádné hořlavé materiály. 
 (Udržujte minimální vzdálenost přibližně 500 mm od hořlavých materiálů.) 
• Topná deska může být napájena pouze jedním, originálním, napájecím adaptérem, jak je 

uvedeno na typovém štítku.  
• Napájecí adaptér není chráněn proti vlhkosti. Připojte adaptér střídavého napětí do 

elektrické zásuvky 220V, která je suchá a chráněná proti přepětí.  
• V případě nečitelných technických údajů na topné desce (typový štítek) a napájecím 

adaptéru, nesmí být dále topná deska používána. 
• Pro ochranu osob, zvířat a zařízení může být topná deska připojená pouze k zásuvkám, které 

jsou odděleně chráněny jističem (FI). 
• Všechny elektrické přívody instalujte tak, aby k nim neměla zvířata žádný přístup. 
• Napájecí adaptér musí být nainstalován tak, aby byl chráněn proti okusu zvířat a zároveň 

musí být zcela mimo jejich dosah.  
 Vyvarujte se kontaktu síťového adaptéru a jeho elektrických přívodů s vodou.   
 Doporučení: Připojte napájecí adaptér v místnosti, ve výšce nejméně 120 cm nad podlahou.  

Návod na použití topné desky, gumové 



• Topná deska včetně napájecího adaptéru nesmí přijít do styku s olejem nebo ostrými 
hranami. 

• Topná deska včetně napájecího adaptéru nesmí přijít do styku s látkami reagujícími 
s gumovým povrchem a izolací přívodních kabelů. 

• Před prvním příchodem mrazu zkontrolujte funkčnost topné desky. 
• Topnou desku nepoužívejte nebo ji okamžitě vyřadte z provozu, pokud je pevný gumový plášť 

nebo jakákoliv jeho část poškozená.  
 Nepoužívejte jakkoliv poškozený napájecí adaptér nebo jeho přívodní kabely.  
 Neodstraňujte jakékoliv poškození topné desky nebo napájecího adaptéru sami.  
 Případnou opravu nebo výměnu poškozených částí může provést pouze výrobce. 
• Topnou desku nevystavujte působení ostrých nebo špičatých předmětů. 
• Nevytahujte napájecí adaptér ze zásuvky pomocí kabelu a nenoste topnou desku pověšenou 

za kabel. 
• Před výměnou nebo čištěním topná desky vždy odpojte napájecí adaptér ze zásuvky. 
• Používejte pouze dodaný originální síťový adaptér. 

 

Správné použití: 

Topná deska se primárně používá k udržení tělesné teploty zvířat v době mrazů, například po 
narození a udržení tělesné teploty mláďat.  

Kromě toho se používá pro vytápění drůbežích napáječek v době mrazů.  

Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné. 

V případě nesprávného použití a nedodržení pokynů v návodu je záruka neplatná a výrobce nenese 
žádnou odpovědnost za zařízení. 

 

Funkce: 

V topné desce je instalován elektrický topný vodič, který rovnoměrně zahřeje pevný gumový plášť.  

Topná deska může být použita uvnitř i venku a umožňuje udržet zvířata v teple a může ohřívat různé 
nehořlavé povrchy. 

 

 

 



Instalace a uvedení do provozu 

Postupujte následovně: 

1. Zkontrolujte, zda topná deska není poškozená. 

2. Umístěte topnou desku na rovný povrch. 

3. Aby se zabránilo tepelným ztrátám a aby se optimalizoval přenos tepla na zvířata, materiály, 
kapaliny, měla by být topná deska umístěná na izolované ploše.  

4. Odstraňte hořlavé materiály z blízkosti topné desky. 

5. Připojte napájecí adaptér do topné desky. 

6. Připojte napájecí adaptér do sítě 220 V. Po krátkém čase topná deska zahřeje. 

7. K vypnutí topné desky odpojte napájecí adaptér ze sítě 220V. 

Poznámka: Maximální povrchové teploty se dosáhne v závislosti na okolní teplotě a izolaci podkladu 
po cca 1-2 hodinách. 

 

Údržba a čištění 

POZOR! 

• Nebezpečí zranění osob, zvířat a poškození majetku 
• Údržbu a čištění provádějte pouze s odpojeným síťovým adaptérem. 
• Během údržby a čištění dodržujte následující pokyny: 
• Udržujte přístroj proti prachu a nečistot.  
• Zařízení čistěte pouze měkkým a vlhkým hadříkem. Nepoužívejte benzin a jiná rozpouštědla, 

protože můžou poškodit topnou desku. 
• Nikdy neponořujte topnou desku do vody nebo ji nečistěte proudem vody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvidace: 

Po uplynutí životnosti, nebo v okamžiku, kdy další opravy jsou neekonomické, likvidují se 
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. 

 


