GEBRUIKSAANWIJZING

Comfort WARMTEPLAAT

Modellen: WP-25, WP-30, WP-40, WP-50 en WP-60
Gefeliciteerd met de aankoop van deze warmteplaat. Wij wensen u veel succes met het gebruik ervan en vragen u
voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing te lezen!
INHOUD DOOS:
In de doos vindt u het volgende:
1. Warmteplaat
2. 4 poten
MONTAGE POOTJES:
De pootjes hebben een boven- en onderkant. Dit is eenvoudig te herkennen omdat de bovenkant rond is en de
onderkant vlak met een zwart rubber voetje.
Aan de onderkant vind van de warmteplaat ziet u in de hoeken 4 gaten en een beweegbaar geel onderdeel met
“PUSH” erop. Druk dit gele palletje in en druk vervolgens het pootje met de ronde kop vanonder door het gat.
Laat het palletje los als u de juiste hoogte hebt gevonden. Zorg dat u alle pootjes op gelijke hoogte hebt staan.

GEBRUIK:
Doe nu de stekker in het stopcontact. Het controle LED-lampje gaat nu branden.
Het zal ongeveer een uur duren voordat de warmteplaat volledig warm is.
De kuikens kunnen nu onder de warmteplaat!

HOOGTE POOTJES:
Het is belangrijk om de weten dat een warmteplaat geen
warmtebron is, zoals een warmtelamp. Een warmtelamp wordt
heel heet en straalt de warmte naar beneden. Dat doet een
warmteplaat niet. Een warmteplaat is warm vlak bij de plaat.
Belangrijk is daarom dat de kuikens, en zeker als ze net
geboren zijn, contact kunnen maken met de plaat. Daarom is
de hoogte-instelling zeer cruciaal.
Een belangrijke indicatie voor de goede hoogte zijn de kuikens
zelf. Deze geven aan of ze tevreden zijn. Als ze piepen zijn ze
niet tevreden en als ze rustig onder de plaat liggen zijn ze dat
wel.
Voor de hoogte-instelling is als regel aan te houden ongeveer
de rughoogte van het kuiken. Omdat de kuikens groeien moet
u min. 1x per week de hoogte bijstellen. De minimale hoogte is
3cm v.a. het strooisel.
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HOE GEVEN UW KUIKENS AAN OF DE WARMTEPLAAT DE GOEDE HOOGTE HEEFT?
GOEDE HOOGTE

Kuikens liggen onder de warmteplaat en enkele staan. Ze maken een tevreden indruk
en piepen niet. Ze komen ook onder de warmteplaat vandaan.

TE HOGE WARMTEPLAAT

Kuikens STAAN onder warmteplaat en komen er niet onder vandaan. Ze piepen.

TE LAGE WARMTEPLAAT

Kuikens gaan bijna niet onder de warmteplaat, omdat het te warm is. Ze moeten er
onder kruipen.

MISVERSTANDEN:
Sommige gebruikers denken een thermometer te moeten gebruiken om te kijken wat de temperatuur onder de
warmteplaat is. Dit is niet de bedoeling! Men legt immers ook geen thermometer onder een kip met kuikens.
Het gedrag van uw kuikens geeft aan of ze wel of niet tevreden zijn! Belangrijk is daarom dat u het gedrag van de
kuikens regelmatig controleert!
REINIGEN NA GEBRUIK:
Na ieder gebruik dient u de warmteplaat te reinigen d.m.v. een natte doek. Indien nodig gebruikt u eerst een
schraper om de mest te verwijderen. Gebruik geen water en houdt de warmteplaat niet onder water!
Technische gegevens warmteplaat:
Zie onderzijde product.
Veiligheidsvoorzieningen:
Deze warmteplaat heeft 2 beveiligingen ter voorkoming van kortsluiting en oververhitting. Deze bestaan uit een
weerstandszekering 0.5Amp en een temperatuurszekering van 120°C.
BELANGRIJK:
Gebruik deze warmteplaat zoals bedoeld, namelijk horizontaal en met de bovenzijde naar boven (zie afbeelding
op de doos). Het is de bedoeling dat u de bijgeleverde pootjes gebruikt door deze op de aangegeven wijze te
monteren. Een min. hoogte t.o.v. het strooisel van 3cm dient te worden aangehouden. Bij enig ander gebruik
(ook bij demontage/openen of bij aanpassing kabel) of bij toepassingen zonder pootjes vervalt de garantie en zijn
wij niet aansprakelijk.

← OPTIONEEL >> temperatuursregelaar voor warmteplaat (code WPR)
WEEE
Reg.-Nr.
DE
86292507

Producent: OLBA B.V. • Pasteurweg 3 • 7741 LB • COEVORDEN • NETHERLANDS
Voor garantiezaken alleen uw leverancier benaderen!
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