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INSTRUKCJA OBSŁUGI"!
Elementy obsługi"!
1. Włącznik główny z lampką kontrolną!
2. Pokrętło do ustawienia temperatury!!
Ustawienie urządzenia"!
Cieplarka CULTURA może być używana w pozycji poziomej lub pionowej. !!
Legenda (patrz poniższe zdjęcia)"!
1 Cieplarka CULTURA może być używana w pozycji poziomej lub pionowej.!
2 Włącznik główny z lampką kontrolną!
3 Pokrętło do ustawienia temperatury!
!

                1                                        2                                      3!!
Rozpoczęcie użytkowania"!
a) Wyjąć urządzenie z opakowania i podłączyć do gniazdka sieciowego.!
b) Włożyć półeczkę i ustawić termometr.!
c) Włączyć cieplarkę za pomocą włącznika głównego. Zapala się lampka kontrolna.!
d) Cieplarka osiąga żądaną temperaturę (ok. 35 stopni) po około 30 minutach.!



!
Temperatura robocza"!
Regulacja temperatury następuje za pomocą pokrętła regulacji. Do ustawienia odpowiedniej temperatury najlepiej użyć 
śrubokrętu. Obrót w prawo powoduje zwiększenie temperatury, obrót w lewo jej zmniejszenie. Obrót o 1mm odpowiada zmianie 
o około 1 stopień.!!
Wskazówki dotyczące użytkowania"!
Należy zwrócić uwagę na dokładne zamknięcie drzwiczek. Drzwiczki powinny być otwierane najwyżej do kąta 90 stopni. 
Cieplarka laboratoryjna powinna być ustawiona w miejscu nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Plastikowe próbki posiewów nie mogą być ustawiane bezpośrednio na podgrzewany spód cieplarki. Podłoża powinny być 
ustawiane na półeczkach.!!
Czyszczenie "!
Powierzchnie odporne są na działanie powszechnie stosowanych środków dezynfekcyjnych i detergentów. Pod żadnym 
pozorem nie wolno stosować do czyszczenia cieplarki środków na bazie metanolu lub acetonu.!!
Zakłócenia"!
Ze względów bezpieczeństwa CULTURA wyposażona jest w zabezpieczenie przed przegrzaniem. Nie ma możliwości wymiany 
tego bezpiecznika przez użytkownika. Prosimy o kontakt z dostawcą cieplarki.!!!
DANE TECHNICZNE"!
Marka handlowa: CULTURA!!
Numer artykułu: 230V = 70700, 115V = 70701, 12V = 70702!!
Zakres temperatury: 25 - 45°C!!
Stabilność temperatury: +/- 1°C!!
Napięcie/moc: 230V = 30 W, 115V = 30 W,  12V = 20 W!!
Częstotliwość: 50 Hz / 60 Hz!!
Klasa ochronności: II!!
Obudowa: trudno zapalny poliwęglan PC & ABS!!
Drzwi: PC przezroczysty!!
Termometr: do 60°C, w specjalnym pojemniczku!!
Półeczka: ABS!!
Gwarancja: 2 lata od daty zakupu!!
Wymiary zewnętrzne: 310 x 155 x 168 mm (szer. x wys. x gł.)!!
Wymiary wewnętrzne: 220 x 120 x 150 mm (szer. x wys. x gł.)!!
Waga: 1,1 kg!!!
GWARANCJA CULTURA"!
Na cieplarkę CULTURA przyznajemy 2 lata gwarancji. Zobowiązujemy się do bezpłatnej wymiany urządzeń, w których podczas 
okresu gwarancji wystąpią usterki na skutek wad materiałowych lub produkcyjnych. Zwroty powinny następować w oryginalnym 
opakowaniu. Nie objęte gwarancją są wszystkie szkody, które powstały na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z 
urządzeniem. Prosimy o zachowanie dołączonego do urządzenia opisu i dołączenie go do przesyłki z uszkodzoną cieplarką. 
Cieplarka CULTURA skonstruowana jest w sposób zapewniający wieloletnie użytkowanie bez usterek. W przypadku, gdyby 
cieplarka wydawałaby się nie działać prawidłowo, prosimy o skontrolowanie zasilania sieciowego oraz bezpieczników.


