
 

 

KÄYTTÖOHJEET – Lämpölevy siipikarjan vesiastialle 

 

Turvallisuusohjeita 

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä nämä käyttöohjeet 

turvallisessa paikassa. 

 

VAROITUS!  

Väärinkäytettynä aiheuttaa riskin fyysisen vammalle, sekä laitteen rikkoutumiselle!  

 Varmista että laitetta käyttävät vain ne joilla on siihen pätevyys. 

 Pidä laite lasten ja sairaiden ihmisten ulottumattomissa. 

 Lämpölevyn pinta kuumenee käytössä. 

 Älä aseta laitetta esineiden tai asioiden päälle, tai pinnoille jotka ovat arkoja kuumuudelle. 

 Varmista että laitteen lähellä ei ole helposti syttyvää/ tulenarkaa materiaalia. 

 Käytä laitetta ainoastaan 230V verkkovirtapistokkeessa. 

 Älä käytä laitetta mikäli laitteen pohjassa (tyyppikilvessä) olevat tekniset tiedot eivät ole 

luettavissa. 

 Yleisen turvallisuuden vuoksi laite tulee kytkeä ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan. 

 Järjestä sähköjohdot siten, että ne on suojattu jyrsijöiltä ja muilta eläimiltä puremista ja 

muuta vahingontekoa vastaan. Käytä suojaamiseen vain puremisenkestäviä materiaaleja.  

 Älä päästä sähköjohtoja kosketuksiin öljyn tai terävien reunojen kanssa. 

 Tarkista lämpölevyn kunto ennen kylmiä olosuhteita. 

 Älä käytä lämpölevyä mikäli kotelo tai virtajohto on vioittunut. 

 Älä yritä korjata vioittunutta virtajohtoa itse. Virtajohdon voi vaihtaa vain laitteen valmistaja 

tai asiantunteva huoltoliike. 

 Älä vedä töpseliä irti pistorasiasta virtajohdosta vetämällä, äläkä kanna laitetta pitäen kiinni 

vain virtajohdosta. 



 Ota aina virtajohto pois seinästä ennen laitteen puhdistusta. 

 Älä upota laitetta veteen. 

 Huomioi puhdistus- ja huolto-ohjeet. 

 

Laitteen oikea käyttö 

Lämpölevy on tarkoitettu pitämään siipikarjan juomavesi sulana. Kaiken muun käytön katsotaan 

olevan virheellistä. Mikäli laitetta käytetään virheellisesti, sitä yritetään modifioida tai vaikuttaa 

muuten laitteen toimintaan, laitteen takuu raukeaa. 

 

Toiminta 

Lämpölevy sisältää sähköisen lämmitysjohtimen joka lämmittää tasaisesti alustan. Lämpölevyä 

voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa, ja se mahdollistaa monien eri materiaalien 

lämmittämisen. Lämpölevyssä olevat raidat on tarkoitettu pitämään juottoastia paremmin 

paikallaan. 

 

Asennus ja käyttöönotto 

Toimi seuraavasti: 

1. Tarkista lämpölevyn kunto vaurioiden varalta. 

2. Aseta lämpölevy tasaiselle alustalle. 

3. Aseta virtajohto 230 V pistorasiaan. Pienen hetken kuluttua laite lämpenee. 

4. Kytkeäksesi virrat pois, irrota virtajohto pistorasiasta. 

 

Laitteen huolto ja puhdistus 

VAROITUS! 

Fyysisen vamman riski ihmisille tai eläimille, tai laitteen rikkoutumiselle 

 suorita puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä vain kun laite ei ole kytketty verkkovirtaan. 

 

 

 



 

Laitetta ylläpidettäessä ota huomioon seuraavat ohjeet: 

 Pidä laite puhtaana pölystä ja liasta. 

 Puhdista laitetta vain pehmeällä liinalla tai kostealla pyyhkeellä. 

 Älä käytä puhdistamiseen kemikaaleja tai liuottimia, nämä voivat vaurioittaa lämpölevyä. 

 Älä koskaan upota laitetta veteen tai puhdista sitä vesisuihkun avulla. 

 

Tekninen data 

Tarvikenumero/ tyyppitunniste: 70236 

Käyttöjännite:   Sisääntulo: 230 V AC, 50 Hz, 0.06 A 

   Ulostulo: 24 V DC, 0.6 A 

Teho:   15 W (0,03 W / cm²) 

Suojausluokka:  II 

Kotelointiluokka:  IPX4 

Mitat:   Ø 314 x 32 mm 

Paino:   Noin 0,9 KG 

 

 

 Tuote on direktiivien 2004/108/EC ja 2006/95/EC mukainen 

  

 

Elektroniikkajäte 

Tämän laitteen hävittäminen sen käyttöiän jälkeen on laitteen käyttäjän vastuulla. 
Toimi laitteen hävittämisessä kunkin maan lainsäädännön mukaisesti. Laitetta ei saa 
hävittää talousjätteen mukana. EU määräysten mukaisesti laitteen voi hävittää ilman 
eri maksua paikallisella jätteenkäsittely- tai kierrätysasemalla. Vaihtoehtoisesti voit 
palautteen tuotteen niille jälleenmyyjille jotka tarjoavat keräyspalveluja. 
Asianmukainen laitteen hävittäminen edistää luonnonsuojelua sekä ehkäisee 
epäsuotuisia vaikutuksia ihmisten terveydelle ja ympäristölle. 

 

 


