Elektrická deka s vyhříváním
model: SS01(150*080)-1X

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ
Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.
Pečlivě si, prosím, přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Předáváte-li výrobek další osobě, předejte jí i tento návod.

DŮLEŽITÉ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Po vyjmutí z obalu se ujistěte, že je výrobek
kompletní. V případě viditelného poškození nepoužívejte a vraťte jej výrobci nebo
prodejci.
2. Nenechávejte plastové sáčky ani jiné části
obalu v dosahu dětí.
3. 
Z bezpečnostních důvodů se elektrická
deka a řídicí jednotka nesmí otevírat nebo
rozebírat.
4.Elektrickou deku používejte pouze s dodanou ovládací jednotkou.
5. Před připojením spotřebiče zkontrolujte,
zda síťové napětí odpovídá jmenovitému
napětí spotřebiče.
6. 
Nepoužívejte elektrickou deku složenou
nebo zmačkanou.
7. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby fungoval jako podložka (umístěná na matraci
pod prostěradlem). Všechna ostatní použití jsou nevhodná, a proto nebezpečná.
8. 
Před praním odpojte ovládací jednotku
(odpojte konektor).
9. N
 ečistěte chemicky.
10. Nepoužívejte, pokud jsou elektrická deka
nebo její součásti vlhké nebo mokré.
11. Nelámejte ani neždímejte.
12. Do elektrické deky nevpichujte špendlíky
ani podobné předměty.
13. Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej
od síťové zásuvky.
14. Nikdy netahejte za napájecí kabel ani za
řídicí jednotku, abyste odpojili deku ze
síťové zásuvky.
15. Přístroj by neměl být používán na nastavi-

telných lůžkách, protože deka nebo kabel
mohou být přiskřípnuty v konstrukci lůžka.
16. Přístroj používejte pouze na matraci. Nepoužívejte na tuhé povrchy (bez matrace)
na lavice, podlahy atd.).
17. N
 ež si lehnete, odpojte ji ze zásuvky.
18. 
Nepoužívejte pro invalidy, děti, osoby
necitlivé na teplo nebo nositele kardiostimulátorů nebo jiných zdravotnických
prostředků napájených bateriemi.
19. Je-li přístroj používán dětmi nebo zdravotně postiženými osobami, je nutný
přísný dohled.
20. Tato jednotka není určena pro použití dětmi nebo zdravotně postiženými osobami,
pokud jim nejsou poskytnuty nezbytné
instrukce o bezpečnostních opatřeních a
informacích o nebezpečí, které může být
způsobeno nesprávným použitím přístroje.
21. Nepoužívejte společně s jinými topnými
přístroji.
22. Tento přístroj není určen ke komerčnímu
použití v nemocnicích.
23. Dlouhodobé používání při vysoké teplotě
může způsobit popáleniny kůže.
24. P
 řed odložením nechte vychladnout.
25. Nepohybujte a / nebo nedeformujte elektrickou deku položením předmětů na ni
během skladování.
26. V případě závady nebo poruchy odpojte
síťovou zástrčku ze zásuvky. Nerozebírejte a neprodleně kontaktujte autorizované
servisní středisko.
27. Pokud dojde k aktivaci bezpečnostní, tepelné pojistky, musí být přístroj zaslán na
servisní středisko.
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28. Přístroj často kontrolujte, zda nevykazuje
známky opotřebení nebo poškození.
29. Pokud uvidíte nějaké příznaky nesprávného fungování spotřebiče, přestaňte jej používat a odešlete jej na servisní středisko.
30. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí
být vyměněn výrobcem, autorizovaným
servisním střediskem nebo kvalifikovaným elektrikářem, aby bylo vyloučeno
veškeré riziko.
31. Nepoužívejte spotřebič venku.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte tento výrobek, pokud jsou zástrčka, konektor, vodič atd. poškozeny nebo
je zásuvka uvolněná. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem nebo požáru. Síťový
kabel netahejte za zástrčku ani neodpojujte
a nedotýkejte se mokrýma rukama. Mohlo
by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo
požáru. Při přemísťování nebo přepravě výrobku netahejte za napájecí kabel. Pro přemístění nebo přepravu zvedněte celou deku.
Opotřebovaný elektrický kabel může být příčinou požáru. Ujistěte se, že je konektor zcela
zasunut do topné vložky. Pokud je konektor
vložen částečně, může dojít k elektrické jiskře v prostoru konektoru, což může způsobit
úraz elektrickým proudem nebo požár. Teplota může v důsledku vlivu akumulace tepla
stoupat, i když je nastavena nízká teplota,
protože termostat neměří teplotu, pouze řídí
příkon elektrického proudu. Ujistěte se, že
jste výrobek odpojili, když jdete ven, nebo se
nepoužívá.
POZOR! Přehřátí může způsobit požár.

POKYNY JAK POUŽÍVAT

Nepoužívejte elektrickou deku složenou nebo
zmačkanou.
Do deky nevpichujte špendlíky ani jehly
1. E lektrickou deku používejte pouze s dodanou řídicí jednotkou.
2. E lektrickou deku položte přímo na matraci

stranou s elektrickým konektorem směřujícím k matraci. Můžete ji přichytit k matraci pomocí tkalounů v rozích deky.
3. Zkontrolujte, zda není deka pomačkaná
a v případě potřeby uhlaďte.
4. Umístěte na elektrickou deku prostěradlo
a ustelte postel jako obvykle.
5. Během používání nepokládejte řídicí jednotku pod polštář nebo přikrývku.
6. Připojte deku do sítě a na ovladači nastavte požadovanou úroveň výkonu.
7. Elektrickou deku byste měli zapnout hodinu před spaním
8. Teplotu (výkon) zvolte podle teploty místnosti a osobních preferencí.

STUPNĚ VÝKONU

Úroveň 1: nízký výkon pro mírné vytápění.
Úroveň 2: střední výkon
Úroveň 3: vysoká výkonnost ohřívání lůžka,
když je místnost obzvláště chladná.
Pro rychlejší ohřev postele vyberte úroveň
číslo 3.
Před spaním vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. P
 řed praním nebo čištěním spotřebiče odpojte ovládací jednotku od elektrické přikrývky (vytáhněte připojovací konektor).
2. Nesušte čistícími ani chemickými rozpouštědly, protože tyto výrobky mohou poškodit elektrickou deku a ohrozit bezpečnost
spotřebiče.
3. Ovládací jednotku ani napájecí kabel nikdy
neponořujte do vody.
4. 
Elektrickou deku vyperte ručně nebo
v pračce při maximální teplotě 30 ° C s nastavením na jemné praní a nízkou úroveň
odstředění. Doporučuje se prát ručně, aby
se prodloužila životnost výrobku.
5. Nikdy nesušte v sušičce.
6. 
Neohýbejte, nemačkejte ani nekruťte.
Pověste k sušení bez skládání, nežehlete,
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nepoužívejte nebo neskladujte, pokud je
deka vlhká.
7. Nepoužívejte, pokud jsou elektrická deka
nebo její součásti vlhké nebo mokré. Po
vyprání doporučujeme konektor vyfoukat
fénem.
8. 
Pokud není elektrická deka používána,
nechte ji vychladnout, jemně ji přehněte a
umístěte do obalu bez nadměrného stlačení. Nepokládejte těžké předměty na horní
část deky, protože by mohlo dojít k jejímu
poškození.
9. Nepoužívejte žádný prostředek na ochranu proti molům, jako je naftalen, který by
mohl poškodit izolační materiál vnitřních
vodičů.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Napájení: 230V-50 Hz
Příkon: max. 60W
Elektrický výrobek třídy II

Vysvětlivky symbolů pro údržbu (vložit
příslušné symboly)
Praní na 30 °C
Nečistěte chemicky
Nebělte
Neždímejte
Nesušte v sušičce
Sušte rozprostřené
Nežehlete

OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ:
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení:

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v
okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická,
produkt nevhazujte do domovního odpadu.
Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde
budou přijata zdarma. Správnou likvidací 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. Baterie nevhazujte
do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa
zajišťující recyklaci baterií.

SERVIS:

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte
jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny
uvedenými v přiloženém návodu k použití.
Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste
výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny
uvedenými v návodu k použití.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE:

- na přirozené opotřebení funkčních částí
výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní
údržbou výrobku (např. čištění, výměna
dílů podléhajících běžnému opotřebení … )
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např.
klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu
výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením,
přetížením, použitím nesprávných dílů,
nevhodného příslušenství či nevhodných
nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly
řádně zabezpečeny proti mechanickému
poškození při přepravě nese riziko případné
škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné
změny v návodu k použití a neručí za možné
tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou
lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
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deka

ovládací
jednotka
síťový
kabel

upínací
pásky

odpojitelný konektor
(při praní)

NEČISTIT
CHEMICKY!

NESUŠIT
V SUŠIČCE!

NEPROPICHOVAT
ŠPENDLÍKY!

30
NEŽDÍMAT!

NEŽEHLIT!

PRÁT NA 30°
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