O B S L U H A E L E K T R I C K É S P I R Á LY

Topná spirála není žádnej šmuk - díky ní
se vyvine kouř a KAISER udírna se echtovně
vytopí. Panstvo má možnost i vlastní
regulace umožňující nastavení požadované
teploty v udírně.
Horký kouř - Výchozí pozice regulátoru je
dvanáctá až třetí hodina jako na ručičkových
hodinkách. V této poloze spirála vyhřeje
udírnu zpravidla na 60 - 120 °C. Při tomto
nastavení spirála zapaluje také dřevěnou
štěpku v misce.

CZ

Misku doporučuju kontrolovat každých
20 minut a v případě potřeby vlhčit nebo
doplňovat mokrou štěpkou.

Poloha „MAX“ - V této pozici spirála
funguje bez zásahu termostatu.
Používejte ji pouze z kraje uzení pro rychlé
vyhřátí udírny a podpálení dřevěné štěpky
v misce.

Uvedené informace nemusí vždy štymovat
a mohou se lišit v závislosti na venkovním počasí
a u konkrétního artiklu udírny KAISER.

CZ

Máte-li spirálu v poloze “MAX”,
nenechávejte udírnu bez dozoru, aby
nedošlo k překročení maximální teploty,
kterou doporučuji - pak byste jenom
lamentovali, že mašina blaﬂa.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POK YNY

Tento spotřebič nemohou používat děti a starší a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí
o používání spotřebiče bezpečným způsobem.
Děti si se spotřebičem nesmějí hrát, ani provádět jeho
čištění a běžnou uživatelskou údržbu.
Spirálu ani udírnu nesmí obsluhovat děti a neměly by mít
ani při provozu k udírně a k jejímu přívodu přístup
z důvodu možného popálení.
Neponořujte elektrickou spirálu do vody a vyvarujte se
kontaktu s hořlavými látkami (vč. udících pilin a štěpky).
Maximální doba provozu je 10 hod., další použití je možné
s odstupem dvou hodin.

CZ

Elektrickou spirálu zapojujte pouze do uzemněných
zásuvek, které vyhovují parametrům uvedeným na
výrobním štítku spirály.
Elektrická spirála je určena pouze pro domácí použítí.

Pokud spotřebič jeví známky poškození, ihned jej odpojte
z elektrické sítě a dále ji nepoužívejte. Jestliže je napájecí
přívod poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho
servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou,
aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
Chraňte spirálu před deštěm, mrazem a dalším
nepříznivým počasím.
Při provozu na maximální výkon (poloha MAX) buďte velmi
obezřetní, abyste nepřekročili teplotu v udírně 150 °C
a aby nedošlo ke vzplanutí pilin v misce ohniště. Hrozí riziko
požáru a poškození udírny.
Po použití a úplném vychladnutí doporučujeme setřít topné
tělěso vlhkou textílií a uložit na suché místo.
Při provozu je spirála velmi horká, proto ji zapněte až když je
bezpečně uložena v ohništi a zasunuta v udírně.
Při provozu ovládejte pouze regulaci na plastové části a se
samotnou spirálou jinak nemanipulujte, hrozí riziko popálení.

CZ

Zamezte kontaktu plastové části spirály a kabelu
s horkým povrchem udírny.

MANUÁL NAJDETE NA WEBU

www.udirny.cz/manualy-k-udirnam

Výrobek nesmí být vyřazen jako netříděný odpad, ale musí být odevzdán do speciálních
sběrných zařízení pro další využití a recyklaci. Děkujeme.

