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NÁVOD K POUŽITÍ: 

 

Výhřevná gumová podložka k napáječce nebo misce na vodu 

KERBL 24x24 cm 

 
Bezpečnostní pokyny:  
 
Před použitím zařízení si pozorně přečtěte následující pokyny. Mějte tento návod k obsluze na 
bezpečném místě. 
 

Pozor:  
 
- Nebezpečí fyzického zranění lidí, zvířat a materiální škody, pokud je použita nesprávně. 
- Uchovávejte mimo dosah dětí a slabých lidí.  
- Zajistěte, aby zařízení používali pouze lidé, kteří mají odborné znalosti.  
- Topná deska není zařízení k vytápění místnosti; jeho zahřívací účinek je cítit pouze lokálně v 
bezprostřední blízkosti povrchu. 
- Povrch varné desky hřeje, neumisťujte na ni předměty s povrchy citlivé na teplo.  
- Zajistěte, aby žádné hořlavé nebo snadno hořlavé materiály nebyly umístěny v blízkosti varné 
desky. 
- Povrch podložky se zahřeje a dosahuje max. teploty 45 °C  
- Topná deska může být provozována pouze s napájecím zdrojem, který odpovídá specifikacím na 
typovém štítku, zkontrolujte provozní napětí, které je uvedeno na typovém štítku.  
- Provozujte zařízení pouze na specifikovaném síťovém napětí.  
- Pokud se technické údaje na topné desce stanou nečitelné, nepoužívejte ji.  
- Pro bezpečnost lidí zvířat a majetku, musí být přístroj připojen pouze k hlavní síťovým zásuvkám, 
které jsou propojeny s proudovým jističem.  
- Zakryjte všechny elektrické napájecí kabely tak, aby byly chráněny proti okousání.  
- Používejte pouze materiály odolné proti okousání, neumožňující elektrické napájecí kabely dostat do 
kontaktu s olejem nebo ostrými hranami.  
- Nedovolte, aby se dostala podložka do kontaktu s materiály, které gumu poškodí.  
-  Zkontrolujte funkci varné desky před prvním použitím. 
- Výhřevnou podložku nepoužívejte, pokud je poškozen gumový plášť nebo napájecí kabel.  
- Nepokoušejte se opravit poškozenou desku nebo napájecí kabel sami.  
- Napájecí kabel může být vyměněn pouze výrobcem.  
- Nevystavujte výhřevnou podložku žádné tlakové síle s ostrými nebo špičatými předměty. 
Nevytahujte zástrčku ze zásuvky taháním za kabel.  
- Nenoste výhřevnou podložku za kabel.  
- Před přemístěním nebo čištěním výhřevné podložky vždy vyjměte ze zásuvky.  
 

Použití:  
 

Výhřevná podložka se používá k vytápění a ochraně napájení před mrazem. Každé jiné použití se 

považuje za nesprávné. V případě nesprávného použití, manipulace nebo úpravy na zařízení se 

záruky a závazky výrobce považují za neplatné.  



CZ 

 

Funkce:  
 

Výhřevná podložka obsahuje elektrický topný vodič, který rovnoměrně ohřívá pevné gumové pouzdro 

výhřevné podložky. Může být použita v interiéru nebo venku.  

 

Nastavení a uvedení do provozu:  

Postupujte následovně  
1. Zkontrolujte, zda nemá podložka žádné viditelné vady.  
2. Umístěte výhřevnou podložku na rovný povrch. Pro lepší optimalizaci přenosu tepla do napáječky 
by měla být podložka umístěna na izolovaném povrchu (např. polystyrénové tvárnice, kus starého 
koberce nebo dřevěné desce apod.).  
3. Připojte síťovou zástrčku do zásuvky 230V. Po krátké chvíli se podložka zahřeje.  
4. Pro vypnutí výhřevné podložky vytáhněte zástrčku ze zásuvky.  
 
Poznámka: Topná deska dosáhne své maximální povrchové teploty až po cca. 1-2 hodinách 
v závislosti na okolní teplotě a izolaci podkladu. 
 

 

Údržba a čištění:  

Pozor: Nebezpečí fyzického zranění lidí a zvířat a materiální škody.  
Provádějte údržbu pouze, pokud je zástrčka odpojena ze sítě.  
Při provádění čištění a údržby dodržujte následující pokyny: Udržujte přístroj chráněný před prachem 

a nečistotami. Čistěte přístroj pouze měkkým hadrem nebo vlhkou utěrkou. Hadřík nebo ručník by měl 

být bez benzínu nebo jiných rozpouštědel, mohla by poškodit výhřevnou podložku. Výhřevnou 

podložku nikdy neponořujte do vody. Výhřevnou podložku nikdy nečistěte proudem vody.  

 

Technické parametry  

Napětí: 24 V, 50 Hz  
Výkon: 18 W  
Třída ochrany: III  
Stupeň ochrany proti vodě: IPX7 
Rozměry: 240 x 240 x 7 mm  
Hmotnost: 1,2 kg  
 
 
 

Prohlášení o shodě 
Albert KERBL GmbH tímto prohlašuje, že výrobek / zařízení popsané v tomto návodu splňuje základní 

požadavky a další relevantní ustanovení a předpisy. Značka CE potvrzuje shodu se směrnicemi Evropské unie. 
Prohlášení o shodě si můžete prohlédnout na www.kerbl.com 

 

Likvidace elektrických a elektronických zařízeních 
Likvidace tohoto zařízení po jeho životnosti  odpovědností provozovatele. Dodržujte prosím 
platné národní předpisy. Zařízení se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. V souladu s 
ustanoveními směrnice EU o likvidaci Elektrických a elektronických zařízení, zařízení lze 
bezplatně zlikvidovat v místním sběrném nebo recyklačním středisku. Správná likvidace 
pomáhá zajistit ochranu životního prostředí a zabraňuje jakýmkoli nepříznivým účinkům na 
lidské zdraví a životní prostředí. 

 


