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Oficiálny distribútor pre Slovenskú republiku: 
 

 

 

NÁVOD NA POUŽITIE: 

 

Výhrevná gumová podložka k napájačke alebo miske na vodu 

KERBL 24x24 cm 

 
Bezpečnostné pokyny:  
 
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Majte tento návod na obsluhu na 
bezpečnom mieste. 
 

Pozor: 
 
- Nebezpečenstvo fyzického zranenia ľudí, zvierat a materiálne škody, ak je použitá nesprávne. 
- Uchovávajte mimo dosahu detí a slabých ľudí. 
- Zaistite, aby zariadenie používali iba ľudia, ktorí majú odborné znalosti. 
- Vykurovacia doska nie je zariadenie na vykurovanie miestnosti; jeho zahrievací účinok je cítiť iba 
lokálne v bezprostrednej blízkosti povrchu. 
- Povrch varnej dosky hreje, neumiestňujte na ňu predmety s povrchmi citlivé na teplo. 
- Zaistite, aby žiadne horľavé alebo ľahko horľavé materiály neboli umiestnené v blízkosti varnej dosky. 
- Povrch podložky sa zahreje a dosahuje max. teplotu 45 °C 
- Vykurovacia doska môže byť prevádzkovaná iba s napájacím zdrojom, ktorý zodpovedá špecifikáciám 
na typovom štítku, skontrolujte prevádzkové napätie, ktoré je uvedené na typovom štítku. 
- Prevádzkujte zariadenie iba na špecifikovanom sieťovom napätí. 
- Pokiaľ sa technické údaje na vykurovacej doske stanú nečitateľné, nepoužívajte ju. 
- Pre bezpečnosť ľudí zvierat a majetku, musí byť prístroj pripojený iba k hlavnej sieťovým zásuvkám, 
ktoré sú prepojené s prúdovým ističom. 
- Zakryte všetky elektrické napájacie káble tak, aby boli chránené proti ohryznutiu. 
- Používajte iba materiály odolné proti ohryzeniu, neumožňujúce elektrické napájacie káble dostať do 
kontaktu s olejom alebo ostrými hranami. 
- Nedovoľte, aby sa dostala podložka do kontaktu s materiálmi, ktoré gumu poškodia. 
- Skontrolujte funkciu varnej dosky pred prvým použitím. 
- Výhrevnú podložku nepoužívajte, ak je poškodený gumový plášť alebo napájací kábel. 
- Nepokúšajte sa opraviť poškodenú dosku alebo napájací kábel sami. 
- Napájací kábel môže byť vymenený iba výrobcom. 
- Nevystavujte výhrevnú podložku žiadnej tlakovej sile s ostrými alebo špicatými predmetmi. 
Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky ťahaním za kábel. 
- Nenoste výhrevnú podložku za kábel. 
- Pred premiestnením alebo čistením výhrevnej podložky vždy vyberte zo zásuvky. 
 

Použitie:  

 

Výhrevná podložka sa používa na vykurovanie a ochranu napájania pred mrazom. Každé iné použitie 

sa považuje za nesprávne. V prípade nesprávneho použitia, manipulácie alebo úpravy na zariadení sa 

záruky a záväzky výrobcu považujú za neplatné. 
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Vlastnosti:  
 

Výhrevná podložka obsahuje elektrický vykurovací vodič, ktorý rovnomerne ohrieva pevné gumové 

puzdro výhrevnej podložky. Môže byť použitá v interiéri alebo vonku. 

 

Nastavenie a uvedenie do prevádzky: 

Postupujte nasledovne 
1. Skontrolujte, či nemá podložka žiadne viditeľné vady. 
2. Umiestnite výhrevnú podložku na rovný povrch. Pre lepšiu optimalizáciu prenosu tepla do napájačky 
by mala byť podložka umiestnená na izolovanom povrchu (napr. polystyrénové tvárnice, kus starého 
koberca alebo drevenej doske a pod.). 
3. Pripojte sieťovú zástrčku do zásuvky 230V. Po krátkej chvíli sa podložka zahreje. 
4. Pre vypnutie výhrevnej podložky vytiahnite zástrčku zo zásuvky. 
 
Poznámka: Vykurovacia doska dosiahne svoju maximálnu povrchovú teplotu až po cca. 1-2 hodinách 
v závislosti na okolitej teplote a izolácii podkladu. 
 

 

Údržba a čistenie: 

Pozor: Nebezpečenstvo fyzického zranenia ľudí a zvierat a materiálne škody. 
Vykonávajte údržbu iba, ak je zástrčka odpojená zo siete. 
Pri čistení a údržbe dodržujte nasledujúce pokyny: Udržujte prístroj chránený pred prachom a 

nečistotami. Čistite prístroj iba mäkkou handrou alebo vlhkou utierkou. Handrička alebo uterák by mal 

byť bez benzínu alebo iných rozpúšťadiel, mohla by poškodiť výhrevnú podložku. Výhrevnú podložku 

nikdy neponárajte do vody. Výhrevnú podložku nikdy nečistite prúdom vody. 

 

Technické parametre 

Napätie: 24 V, 50 Hz 
Výkon: 18 W 
Trieda ochrany: III 
Stupeň ochrany proti vode: IPX7 
Rozmery: 240 x 240 x 7 mm 
Hmotnosť: 1,2 kg 
 
 
 

Vyhlásenie o zhode 
Albert KERBL GmbH týmto prehlasuje, že výrobok / zariadenie popísané v tomto návode spĺňa 

základné požiadavky a ďalšie relevantné ustanovenia a predpisy. Značka CE potvrdzuje zhodu so smernicami 
Európskej únie. Vyhlásenie o zhode si môžete pozrieť na www.kerbl.com 

 

Likvidácia elektrických a elektronických zariadení 
Likvidácia tohto zariadenia po jeho životnosti zodpovednosťou prevádzkovateľa. Dodržujte 
prosím platné národné predpisy. Zariadenie sa nesmie vyhadzovať do domového odpadu. V 
súlade s ustanoveniami smernice EÚ o likvidácii Elektrických a elektronických zariadení, 
zariadenie je možné bezplatne zlikvidovať v miestnom zbernom alebo recyklačnom stredisku. 
Správna likvidácia pomáha zaistiť ochranu životného prostredia a zabraňuje akýmkoľvek 
nepriaznivým účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie. 

 


