ELEKTRICKÁ VYHŘÍVANÁ DEČKA

CZ

MODEL: SS03
Návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto
pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.

DŮLEŽITÉ INFORMACE!
Před použitím tohoto výrobku si pozorně přečtěte návod
k použití, zejména pak bezpečnostní pokyny a návod
uschovejte pro budoucí použití.
- Pokud výrobek předáte jiné osobě, je důležité, abyste
k němu předali také návod k použití.
- Vyhřívanou deku nepropichujte.
- Vyhřívanou deku nepoužívejte, pokud je složená.
- Nevhodné pro děti do 3 let.
- Vyhřívanou dečku používejte pouze uvnitř domu či bytu.
- Prát pouze ručně (po odpojení napájecího konektoru)
- Nebělte.
- Deku nesušte v sušičce.
- Nežehlete.
- Nečistěte chemickými prostředky.
Nepřehýbejte za provozu
Nepropichujte
Perte na 30 stupňů
Nesmí se sušit v sušičce
Nesmí se chemicky čistit
Nesmí se bělit
Nesmí se žehlit

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Pro zachování Vaší bezpečnosti a snížení rizika zranění
nebo úrazu elektrickým proudem dodržujte níže uvedená
bezpečnostní opatření. Před použitím tohoto výrobku si
pečlivě přečtěte všechny pokyny a uschovejte je pro pozdější použití. Výrobek používejte pouze k určenému účelu.
Nesprávné používání může vést k ohrožení zdraví. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
Mohlo by dojít k poruše nebo zranění. Nenechávejte výrobek během používání bez dozoru. Před uschováním musí
být výrobek zcela vychlazen. Nepokládejte na výrobek
těžké předměty. Ničím ho nepřikrývejte pokud je v provozu. Výrobek ani síťový kabel ani zástrčku neponořujte do
kapalin. Před použitím tohoto výrobku se ujistěte, že napětí
v elektrické síti je stejné jako napětí uvedené na typovém
štítku výrobku. Ujistěte se, že se síťový kabel nedotýká žádného horkého povrchu. Výrobek uchovávejte mimo dosah

otevřeného ohně a jiných zdrojů tepla. Pro odpojení vytáhněte pouze za zástrčku ze zásuvky. Netahejte za síťový
kabel. Odpojte výrobek ze sítě, pokud jej nepoužíváte nebo
jej chcete vyčistit. Výrobek nepoužívejte s poškozeným síťovým kabelem nebo síťovou zástrčkou. Pokud je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním
střediskem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby
se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Pozor! Aby se zabránilo nebezpečí z neúmyslného resetování ochranného omezovače teploty, nesmí být tento
výrobek napájen externím spínacím zařízením, například
časovačem, nebo připojen k obvodu, který je řádně zapínán a vypínán.
Tento výrobek používejte pouze v suchých prostorách a nikdy ne venku.Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte jej pro školy, mateřské školy, nemocnice
nebo při jiné komerční účely. Nepoužívejte produkt k jakémukoli účelu, který není výslovně uveden v této příručce.
Lidé s kardiostimulátorem by se měli před použitím tohoto
výrobku poradit se svým lékařem nebo výrobcem kardiostimulátoru, protože elektronická a magnetická emise tohoto výrobku mohou za určitých okolností ovlivnit funkci
kardiostimulátoru.

POPIS ČÁSTÍ

1. Ohřívací podložka
2. Síťový kabel
3. Indikátor provozu
4. Regulace teploty – 0-1-2-3-4-5-6
5. Odpojitelný konektor
5.

1.

2.

3.
4.

Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a zda není
poškozen. Pokud je obsah dodávky neúplný nebo
poškozený, okamžitě kontaktujte prodejce.

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.

OBSLUHA
1. Zapojte síťovou zástrčku do vhodné zásuvky.
2. Zapněte výrobek.

NASTAVENÍ TEPLOTY
Nastavení teploty

Funkce

0
1–2
3–4
5–6

Vypnuto
Minimální teplota
Střední teplota
Maximální teplota

POZNÁMKA
Tato vyhřívaná deka nesmí být používána u dětí, batolat,
osob citlivých na teplo, osob se zdravotním postižením
nebo u zvířat.

FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ
Topná spirála se automaticky vypne po cca 90 minutách
nepřetržitého provozu. Přepněte na (0) pokud chcete dečku vypnout dříve. Po vypnutí odpojte síťovou zástrčku ze
zásuvky.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Odpojte napájecí konektor od dečky. Dečku vyčistěte. Je
vhodná pouze pro ruční praní ve vlažné vodě.
Neperte v pračce, vířivce, sušičce, nečistěte chemikáliemi,
neždímejte ani ji nežehlete. Pouze ji umístěte na suché
místo a nechte důkladně vyschnout. V případě potřeby
odstraňte menší skvrny pouze navlhčeným hadříkem nebo
vlhkou houbou spolu s trochou tekutého prostředku pro
jemné tkaniny.
Znovu použijte pouze po úplném usušení dečky i připojovacího konekteru.
Dečku doporučujeme prát pouze v případě silného znečištění. Při příliš častém praní může dojít k rychlému opotřebení výrobku.

SPECIFIKACE

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 častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- 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 nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením,
použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo
na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je
vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci
jednoho výrobku.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko
případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje
právo na připadne změny v návodu k použití a neručí za
možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od
skutečnosti v závislosti na modelu.

Napájení: 230 V ~ 50 Hz
Příkon: 100 W
Velikost: 40x50 cm
Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

