
                                   Návod k použití 

TEPELNÉ ZÁŘIČE  Z300, Z 500 

v pozinkovaném nebo nerezovém provedení, s keramickým tělesem 300W, nebo 500W 

 Tepelný zářič je určen k ohřevu drůbeže či lokálnímu ohřevu selat v porodním kotci  

 Při dodržení podmínek stanovených výrobcem je možné využívat zářič i při chovech na podestýlce. 

 Zářič je standardně vybaven keramickým tepelným tělesem typu 511 (výhoda dlouhé životnosti) 

 Zářič tepelný Z 300, těleso 300 W, s pozinkovaným, variantně nerezovým závěsným reflektorem 

 Zářič tepelný Z 500, těleso 500 W, s pozinkovaným, variantně nerezovým závěsným reflektorem 

 Minimální vzdálenost od podkladu: 300W 50cm / 500W 60cm 

 Lankový závěs součástí dodávky 

 Materiál reflektoru – pozinkovaný / nerezový plech  

 Stupeň krytí IP 43 

 Napětí: 230 V, 50 Hz 

 Účinně ohřívaná plocha při minimální výšce: 1,8 m²  (Z300) 

 Účinně ohřívaná plocha při minimální výšce: 2,5 m²  (Z500) 

 Hmotnost: 3,2 kg 

BEZPEČNOST  

 Při ignorování pokynů není výrobce odpovědný za případné poškození 

 Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem,  nebo  kvalifikovanou osobou, aby se předešlo 

případným rizikům. 

 Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru. 

 Spotřebič lze použít pouze v interiéru za účelem, pro který byl vyroben. 

 Abyste se ochránili před elektrickým výbojem, neponořujte napájecí kabel, zástrčku či spotřebič do vody nebo jiné 
tekutiny. 
 

VAROVÁNÍ 
 Abyste předešli přehřátí, nezakrývejte zářič 

 Zařízení smí obsluhovat pouze proškolená osoba 

 Zářič musí být instalován nejméně 50 cm nad zemí 

 Přístroj nesmí být za žádných okolností přikrytý izolačním nebo jiným podobným materiálem 

 

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 

 Odstraňte veškerý obalový materiál 

 Napájecí kabel zapojte do zásuvky 
 

POUŽITÍ 
 Přístroj vždy zapojujte do uzemněné zásuvky 

 Spotřebič umístěte tak, aby kolem bylo minimálně 60 cm volného místa 

 Jednotku zapnete, vypnete vytažením zástrčky ze zásuvky 
 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
 Před čištěním spotřebič vypněte ze zásuvky a počkejte až vychladne- 

 Spotřebič vyčistěte vlhkým hadříkem. 

 Zářič nikdy nemyjte ve vodě, nikdy ho neponořujte do vody ani jiné kapaliny 

 Pravidelně odstraňujte nečistoty 
 

PROSTŘEDÍ  
 Tento spotřebič by neměl být po ukončení životnosti vyhazován do domovního odpadu 

 Musí být dovezen na centrální sběrné místo k recyklaci elektrotechniky a elektrických spotřebičů 
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