
- NV č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska 

jejich elektromagnetické kompatibility (odpovídá Směrnici Rady č. 2004/108/ES v platném 

znění). 

 

Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně 

veřejného zdraví v platném znění. Výrobek odpovídá svými vlastnostmi požadavkům 

Stanoveným vyhláškou MZ č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené 

pro styk s potravinami a pokrmy. Výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu 

a Rady č. 1935/2004/ES o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami. 

 

Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si 

výrobce vyhrazuje. 

 

  

 
ZÁRUČNÍ LIST 
 

Záruční doba 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli. 
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NÁVOD K OBSLUZE 
 

ELEKTRICKÉ TOPNÉ TĚLESO 
 

 

 

 
 
Topná tělesa typ: 
 
01163/ . . . . 

 

Tyto tělesa se používají k rozehřívání medu v hliníkových konvích nebo plechových 

nádobách určených ke skladování medu. 

 

 

 



I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
 

Bezpečnostní instrukce uvedené v této kapitole vycházejí nejen z požadavků 

harmonizovaných norem a směrnic ES, ale mají  na zřeteli obecnou bezpečnost výrobků a 

vycházejí z praktických zkušeností chování uživatelů. Analogické či částečně odchylné 

informace, které se mohou z různých důvodů vyskytnout v dalších kapitolách návodu, 

vnímejte prosím jako druhotné a vždy se řiďte upozorněními uvedenými v této kapitole! 

 

- Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze, prohlédněte 

vyobrazení na obrázcích a návod si uschovejte. 

- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší 

elektrické zásuvce! 

- Nikdy ohřívač nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo 

vidlici, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem a poškodil se. 

- Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte 

mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod! 

- Ohřívač nenechávejte v provozu bez dozoru a kontrolujte ho po celou dobu 

ohřevu. 

- Zabraňte v manipulaci dětem a nesvéprávným osobám bez dozoru 

zodpovědné osoby! 

- Vyvarujte se mechanickému poškození ohřívače a poškození mrazem. 

- Neprovádějte žádné zásahy a opravy ponorového ohřívače pokud je 

připojen k elektrické síti. Veškeré opravy svěřte pracovníkovi odborného 

servisu. 

- Teplé topné těleso ohřívače nepokládejte na hořlavou podložku ani na 

přívodní šňůru. 

- Ohřívač používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho 

převrhnutí. 

- Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch ohřívače. 

- Při manipulaci postupujte tak, aby nedošlo k poranění. 

- Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, 

otevřeným plamenem a nesmí se ponořit do vody. 

- Používejte pouze nepoškozené a správné prodlužovací síťové přívody. 

- Ohřívač nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a 

popsán v tomto návodu! Nedodržením pokynů uvedených výrobcem 

zaniká právo na záruční opravu. 

- Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným zacházením s ohřívačem 

(např. požár, popálení, opaření atd.) a není odpovědný ze záruky za ohřívač 

v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění. 

 
 

II. POKYNY K OBSLUZE 
 

Ohřívač nejprve ponořte do nádoby s medem a teprve potom zasuňte vidlici 

přívodní šňůry do el. zásuvky. Ohřívač musí být po dobu ohřevu umístěn v nádobě 

kolmo. 

Po ohřátí medu nejprve vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky a až poté vyjměte 

ohřívač. 

Teplé topné těleso nepokládejte na hořlavou podložku ani na přívodní šňůru. 

Po ukončení ohřívání a vychladnutí topného tělesa omyjte ohřívač v teplé vodě a nechte 

oschnout. 

Topné těleso zasuňte do vhodné nádoby s medem/ne plastové/, poté zasuňte 
vidlici do zásuvky na 230V. Před vytažením tělesa z nádoby odpojte vidlici ze 
zásuvky, poté těleso vytáhněte a položte na nehořlavou podložku, nesahejte na 
topnou část. 
POZOR: Ohřívač nesmí být nikdy zapojen do el. sítě bez předchozího ponoření do 
medu! Po ukončení ohřívání musí být ohřívač nejprve odpojen od el. sítě a až poté 
může být z medu vyjmut! 
 
III. ÚDRŽBA 
 

Před každou údržbou odpojte ohřívač od el. sítě vytažením vidlice napájecího 

přívodu z el. zásuvky! Po vychladnutí ohřívače omyjte teplou vodou. V období kdy není 

ohřívač požíván, je nutné jej umístit v suchém čistém prostředí a před použitím znovu 

umýt. 

Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky! 
 
IV. TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

     01163/0010 – 230V/50W, pr. 170mm, výška 650mm 

 01163/0020 – 230V/50W, pr. 215mm, výška 650mm 

 01163/0040 – 230V/75W, pr. 300mm, výška 650mm 

 01136/0120 – 230V/75W, pr. 170mm, výška 650mm 

 01163/0160 – 230V/20W, pr.   65mm, výška 120mm 

 01163/0180 – 230V/75W, pr. 160mm, výška 650mm 

 01163/0190 – 230V/30W, pr.   80mm, výška 300mm 

  01163/…. 

 

Na výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě podle zákona č.22/1997 Sb. 

V platném znění. 

Výrobek splňuje požadavky níže uvedených nařízení vlády v plném znění: 

-NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého 

napětí ( odpovídá Směrnici Rady č. 2006/95/ES v platném znění). 


