
2,5 m

Typ DL-2,5, DL-W-2,5, DL-5, DL-W-5

INSTRUKCJA OBS£UGI
PROMIENNIKA CIEP£A 

1. Przeznaczenie
Nowy typ promiennika ciep³a przez zastosowanie nowego odb³yœnika pozwala 
na ogrzanie wiêkszej powierzchni, co pozwala na ogrzanie wiêkszej iloœci 
zwierz¹t hodowlanych. 
Promiennik ciep³a przystosowany jest do wspó³pracy z promiennikami 
podczerwieni o mocy 175W lub 250W z gwintem E27.

2. Dane techniczne
Napiêcie zasilania 230V, 50Hz 
Promiennik jest przyrz¹dem klasy II
Obudowa spe³nia wymagania IPX4

3.Wykonania

Typ DL-2,5

D³ugoœæ przewodu zasilaj¹cego

Prze³¹cznik oszczêdzaj¹cy energiê

Pobór mocy Pe³na
 moc

4. Wskazówki u¿ytkowania
- haczyk do³¹czony do promiennika ciep³a zamocowaæ tak aby móg³ 
  udŸwign¹æ masê co najmniej 20 kg,
- w oprawkê promiennika ciep³a wkrêciæ promiennik podczerwieni o 
  mocy nie wiêkszej ni¿ 250W,
- zawiesie ³añcuchowe zawiesiæ na haczyku tak aby odstêp 
  promiennika ciep³a od pod³ogi , œcian, innego promiennika ciep³a,
  materia³ów ³atwopalnych i zwierz¹t hodowlanych by³ nie mniejszy 
  ni¿ 60 cm, zapi¹æ karabiñczyk na ¿¹danej d³ugoœci ³añcucha,
- œcianki wewnêtrzne ruchome w boksach, wykonane z materia³ów
  ³atwopalnych nale¿y tak zabezpieczyæ , aby nie dosz³o do samoistnego,
 ich zbli¿enia do Ÿród³a promieniowania,
- promiennika ciep³a nie nale¿y przykrywaæ,
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Wersja z prze³¹cznikiem oszczêdzaj¹cym energiê: DL-W-2,5, DL-W-5

- promiennika ciep³a nie k³aœæ na pod³odze,
- nie zdejmowaæ siatki ochronnej,
OSTRZE¯ENIE: ZAGRO¯ENIE PO¯AROWE
- promiennik ciep³a dla zwierz¹t powinien byæ trwale zamocowany 
- nie nale¿y zdejmowaæ ekranu ochronnego
- przewód zasilaj¹cy powinien byæ tak umieszczony i tak zabezpieczony
  aby nie by³ dostêpny dla zwierz¹t,
- wtyczka przewodu zasilaj¹cego musi byæ ³atwo dostêpna dla
  u¿ytkownika,
- promiennik ciep³a nale¿y utrzymywaæ w czystoœci, kurz zdejmowaæ po
  od³¹czeniu oprawy od Ÿród³a zasilania,
- uszkodzony promiennik ciep³a nale¿y wycofaæ z u¿ytkowania,
- naprawy powinny byæ wykonane tylko przez osobê do tego uprawnion¹

Zakupiony produkt zaprojektowano i wykonano z materia³ów najwy¿szej 
jakoœci i komponentów, które podlegaj¹ recyklingowi i mog¹ byæ ponownie 
u¿yte. Je¿eli produkt jest oznaczony  symbolem przekreœlonego kosza na 
œmiecie, oznacza to ¿e produkt spe³nia wymagania
Dyrektywy Europejskiej 2002/96/EC.
Zaleca siê zapoznanie z lokalnym systemem odbioru produktów 
elektrycznych i elektronicznych.
Zaleca siê dzia³anie zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucenie 
zu¿ytych produktów do pojemnika na odpady gospodarcze. W³aœciwe 
usuwanie starych produktów pomo¿e unikn¹æ potencjalnych negatywnych 
konsekwencji odzia³ywania na œrodowisko i zdrowie ludzi.
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