QUIDO deLUX
Termostat pro chov včelích matek

Návod k obsluze

PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE POKYNY TOHOTO NÁVODU PŘED POUŽITÍM.
•
•

Nedodržením těchto pokynů můžete způsobit zranění, nebo ztrátu práva na používání
spotřebiče.
Odložte si tyto pokyny pro případné použití v budoucnosti.

POZOR!

VYSOKÉ NAPĚTÍ

Nesundávejte kryty!
Uvnitř je vysoké napětí!

1. Technické údaje

Model

Objem Jmenovitý
výkon

GZ - 55 50 l

Jmenovité
napětí

Frekvence Teplota

70 W/0.5 A 220-240 V 50/60 Hz

Vnější
rozměry

Čistá
hmotnost

do 60 °C 430 x 480 x 510 9.82 kg

2. Všeobecná bezpečnostní upozornění
•
•
•
•

•

Po vyjmutí spotřebiče z obalu se ujistěte, zda není poškozený. V případě poškození jej
nepoužívejte a kontaktujte autorizované servisní středisko.
Návod k použití mějte po ruce. Ujistěte se, zda data na výrobním štítku odpovídají
parametrům vaší elektrické sítě.
Tento spotřebič používejte pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za
poškození z důvodu nesprávných oprav.
Před čištěním spotřebiče se ujistěte, zda je odpojený od elektrické sítě. Nikdy nečistěte
spotřebič kyselinou, petrolejem, ředidlem ani olejem, ani jinou chemickou látku, která může
poškodit spotřebič.
Opravy smí provádět pouze kvalifikované servisní středisko.

Upozornění:
1. Abyste snížili riziko požáru, vyměňte spálenou pojistku pouze za stejný typ.
2. Pouze pro volně stojící instalaci.

VAROVÁNÍ:
1. Pokud je přívodní kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, servisní technik, nebo podobně
kvalifikovaná osoba.
2. Nestavte spotřebič blízko hořlavých předmětů.
3. Nepoužívejte další elektrické spotřebiče uvnitř termostatu.
4. Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými,
senzorickými nebo mentálními schopnostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za
jejich bezpečnost.
5. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
6. Udržujte větrací otvory spotřebiče bez překážek.

3. Obsluha spotřebiče
•
•
•
•
•
•

•

Včelí matky odchováváme při teplotě 34,5 °C.
Spotřebič před každým použitím vyčistěte.
Přihrádku nasaďte podle potřeby.
Při prvním použití (nebo dlouhodobé odstávce) musíte nastavit požadovanou teplotu a nechte
spotřebič bez obsahu běžet alespoň hodinu, aby se prohřál. Až poté vložte materiál.
Po připojení napájení začne topící systém fungovat. Pomocí ovládače termostatu nastavte
požadovanou teplotu. Samořídící systém kontroly teploty přestane topit, když teplota dosáhne
požadované teploty.
Pokud chcete upravit teplotu, můžete použít tlačítka nastavení teploty. Rozsah nastavení teploty je
10 – 60 °C. Pokud je teplota nastavená na určitý bod a vnitřní teplota dosáhne tohoto bodu, systém
automatické kontroly začne fungovat a topící systém se přepne do lineárního udržování teploty.
V tomto stavu se vstupní příkon změní se změnou teploty uvnitř spotřebiče.
Spotřebič lze připojit jak na 220 V, tak na 12 V z baterie. Může být zapojeno síťové napájení,
baterie, nebo obojí. V případě výpadku napětí 220 V se termostat automaticky přepne na 12 V
(pokud je přístroj současně připojen na zdroj 12 V).

Zobrazení údaje o nastavení teploty
•
•

Krátce stiskněte tlačítko SET a na displeji se zobrazí žádaná hodnota.
Pro návrat k aktuální teplotě opět krátce stiskněte SET nebo 5 s vyčkejte.

Změna nastavení požadované teploty
•
•
•
•

Podržte tlačítko SET déle než 2 s.
Zobrazí se údaj žádané hodnoty a kontrolka °C začne blikat.
Nastavenou hodnotu lze měnit stiskem tlačítek ▲ nebo ▼ (do 10 s).
Nově nastavenou hodnotu lze uložit opětovným stiskem tlačítka SET nebo automaticky po
10 s.

4. Upozornění
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Před přemístěním spotřebiče jej odpojte od elektrické sítě.
Pokud je nutné přemístit na delší vzdálenost, použijte vozíček.
Zkontrolujte veškeré díly před instalací.
Pro správnou funkci postavte tento spotřebič na rovnou podlahu, s minimální vzdáleností 5 cm
z každé strany a 10 cm ze zadní strany.
Výška spotřebiče je nastavitelná pomocí čtyř nožiček, ale nesmí být větší než 20 mm u každé.
Udržujte větrací otvory čisté a nejméně 50 mm od okolních překážek.
Udržujte mimo zdrojů tepla a plynu
Neumisťujte na přímé sluneční záření.
Na spotřebič nedávejte nadměrné těžké předměty.

5. Údržba
•
•
•
•

Před čištěním spotřebiče jej odpojte od elektrické sítě.
Vyndejte obsah a přihrádky a poté vyčistěte skříňku roztokem vody a jedlé sody a poté čistou
vodou.
Nepoužívejte organická rozpouštědla.
Spotřebič čistěte pravidelně.

6. Odstranění možných problémů
Možná příčina

Problém
Netopí

Nižší než požadovaná teplota

Nepříjemný
spotřebiče.

zápach

uvnitř

Zástrčka není připojená.
Nízké napětí.
Vypálená pojistka.
Ventilátor nefunguje.
Dvířka
nejsou
zavřená
správně
nebo časté otvírání dvířek
nebo
na dlouhou dobu.
Zkontrolujte, zda není uvnitř plíseň.
•
•
•
•
•

Řešení
•
•
•
•

•

Připojte zástrčku.
Zajistěte normální napětí.
Vyměňte pojistku.
Zkontrolujte, zda se
ventilátor točí.
Zavřete dvířka a neotvírejte
je často nebo na dlouhou
dobu.

Vyčistěte.

7. Záruka
•
•

Záruka na spotřebič platí 2 roky a uplatňuje se u výrobce.
Uložte si originální doklad o koupi pro doložení záruční doby.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu častí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě
spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za
poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů
v národu k použití.
Na co se záruka nevztahuje
•
•
•
•
•

Na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
Je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem.
Záruka nezahrnuje čištění. Bude účtováno servisem za smluvní cenu.
Pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční
podmínky, uhradí režijní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
Závada byla způsobena vnějšími a živelními podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo
bytové instalaci).

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou
musí být zabaleno v obalu vhodného pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

Zodpovědný zástupce za servis pro ČR:
Výzkumný ústav včelařský, s. r. o.
Máslovice – Dol 94
252 66 Libčice nad Vltavou
Tel. 734 858 244, 731 505 589 – podatelna (ústředna),
podatelna je otevřena od 7:15 do 15:45
www: beedol.cz, e-mail:beedol@beedol.cz

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
(domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při
koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto výrobku pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího
sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny
pokuty.
Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrické a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého
prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od
místních úřadů nebo od svého prodejce.

………………………………………………………………………………………………........

ZÁRUČNÍ LIST
Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.
Odesílatel:
……………………………………………………………………………………………........................
Příjmení / jméno:
………………………………………………………………………………………………...................
Stát/ PSČ / obec / ulice:
……………………………………………………………………………………………………………
Telefonní číslo:
……………………………………………………………………………………………………………
Číslo / označení (zboží) položky :
…………………………………………………………………………………………………………..
Datum / místo prodeje:
……………………………………………………………………………………………………………
Popis závady:
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
Datum / podpis:
……………………………………………………………………………………………………………

