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Elektrická vyhřívaná dečka 
na krk a ramena

Model: SS02C

Návod k použití
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto 
výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení 
výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, 
abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdyko-
liv přečíst!

Účel použití:
Pokud vás pobolívá krční páteř, nebo Vám bývá zima na krk a ramena, použijte tuto elektric-
kou vyhřívací dečku. Pomocí patentního uchycení ji pohodlně zapnete kolem krku a během 
chvilky vás zahřeje.Pomocí ovladače elektronicky regulujete teplotu, na výběr máte ze tří 
stupňů. 
Způsob použití viz obr.

Popis:

Bezpečnostní 
informace

DŮLEŽITÉ INFORMACE!  NÁVOD UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ VYUŽITÍ!
Před použitím zařízení si pozorně přečtěte tento návod k použití, především část s bezpeč-
nostními instrukcemi. Návod poté uchovejte k pozdějšímu využití. Pokud se rozhodnete 
zařízení předat do rukou jiné osoby, je nezbytné, abyste jí spolu s ním předali i tento návod 
k použití. Tento návod k použití patří pouze k tomuto zařízení. Obsahuje důležité informace o 
zprovoznění a ovládání zařízení. Důkladně si návod přečtěte. Nedodržení jakékoliv instrukce 
může způsobit vážné následky jako zranění, škody na majetku nebo poškození zařízení.

VAROVÁNÍ

    UPOZORNĚNÍ

POZNÁMKA

   Kategorie ochrany II

   Nepropichujte vyhřívací dečku! 

   Nepoužívejte vyhřívací dečku, pokud je složená! 

ovladač

zapínání

vyhřívaná dečka
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 Není vhodná pro užití malými dětmi (mezi 0-3 roky)!

 Vyhřívací dečku používejte pouze doma!

 Možné prát v ruce nebo v pračce při jemném cyklu praní na 30 °C (po odpojení ovladače !!)

 Nebělit!

 Nesušte vyhřívací podložku v sušičce na prádlo! 
 Nežehlete vyhřívací podložku!

 Nečistěte chemicky!

 Před použitím výrobku si důkladně přečtěte návod.

Před zapojením přístroje do zásuvky se ujistěte, že stanovené napětí v zásuvce odpoví-
dá napětí stanovenému na štítku přístroje.
-  Před každým použitím vyhřívací dečky ji pečlivě prohlédněte, zda nevykazuje jakékoliv po-

škození, či opotřebování.
-  Nepoužívejte přístroj, pokud na vyhřívací dečce, na vypínači, nebo na kabelu naleznete jaké-

koliv poškození, či opotřebování, nebo jiné známky nesprávného používání. 
-  Pokud je napájecí kabel poškozený, autorizovaný prodejce, nebo kvalifikovaná osoba jej 

opraví, tím se vyhnete možnému nebezpečí.
-  Vyhřívací dečku používejte pouze k účelům, ke kterým slouží, jak je uvedeno v návodu k 

použití.
-  Nepoužívejte přístroj u dětí nebo postižených osob, u spících nebo u osob, které jsou citlivé 

na teplo (ani u osob, které nejsou schopny reagovat na přehřívání). 
-  Nepoužívejte přístroj u dětí mladších 3 let, jelikož nejsou schopné reagovat na přehřátí. 
-  Zařízení nesmí být používáno dětmi, pokud není jednotka instalována a kontrolována rodiči, 

zákonnými zástupci nebo pokud nebylo dítě dostatečně poučeno, jak zařízení funguje a jak 
by jej mělo správně ovládat.

-  Přístroj nemohou používat děti do osmi let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými 
nebo mentálními schopnostmi, stejně tak osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí pokud 
nejsou pod stálým dohledem zodpovědné osoby. Děti si se zařízením nesmějí hrát.

-  Neměli byste vyhřívací dečku používat, pokud je složená, zmačkaná nebo umístěna u matrace.
-  Během používání je nutné, aby kontrolní ovladač a vodič nebyly umístěny na vyhřívací dečce 

nebo v její bezprostřední blízkosti, či aby nebyly jakkoliv jinak překryty.
-  Dejte pozor, aby se k vyhřívací dečce nedostaly spínací špendlíky, nebo jiné špičaté a ostré 

předměty, nebo aby tyto předměty neuvízly uvnitř dečky.
- Nikdy se nevzdalujte od vyhřívací dečky, pokud je právě v provozu.
- Zařízení je určeno pouze pro soukromé využití a není vyrobeno pro aplikaci v nemocnicích.
-  Nikdy nepoužívejte vyhřívací dečkou, která předtím spadla do vody. Okamžitě ji vypojte z 

hlavního napájení a usušte. 
-  Nikdy dečku nepoužívejte, pokud je její okolí mokré nebo vlhké nebo je samotná dečka mok-

rá či vlhká. Měli byste dečku opět používat teprve tehdy, když bude kompletně suchá.
-  Nikdy nevystavujte ovladač ani vodič žádnému druhu vlhka.
- Udržujte hlavní vodič dál od horkých povrchů.
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-  V případě poškození nebo nefunkčnosti zařízení se jej nikdy nepokoušejte sami opravit. Zaří-
zení by měl vždy opravovat pouze autorizovaný prodejce nebo kvalifikovaná osoba.

-  Předtím než zařízení uskladníte, nechte jej řádně vychladnout, teprve poté jej složte a 
ukliďte. Při skladování na vyhřívací dečku neumisťujte jiné předměty, abyste předešli jejím 
deformacím.

  Pokud máte jakékoliv pochybnosti ohledně používání výrobku nebo svého zdraví, pak 
zkonzultujte použití vyhřívané dečky se svým lékařem.
Pokud zaznamenáte trvalé bolesti svalů a kloubů kontaktujte svého lékaře. Tyto bolesti mohou 
být příznakem vážné nemoci.
Pokud zaznamenáte jakékoliv bolesti nebo nepohodlí během užívání přístroje, ihned jej pře-
staňte používat.

  Abyste si u své vyhřívací dečky zajistili nejlepší výsledky a dlouhodobou spokojenost 
s jejím používáním, doporučujeme Vás pečlivě si přečíst následující instrukce o její údržbě a 
ovládání.
Nejprve zkontrolujte, že je celé zařízení kompletní a není nijak poškozené. V případě pohyb-
ností zařízení nepoužívejte a kontaktujte svého dodavatele nebo servisní oddělení.
V balení jsou obsaženy následující části:
1 vyhřívací podložka SS02C s ovládací jednotkou
1 Návod k použití
Řádně zlikvidujte veškerý obalový materiál, který již nebudete potřebovat. Pokud během 
rozbalování výrobku zaznamenáte jakékoliv poškození vlivem přepravy zboží, bez prodlení 
kontaktujte Vašeho dodavatele.

VAROVÁNÍ 
Ujistěte se, že igelitové balení je mimo dosah dětí! Nebezpečí udušení! 

 S touto vyhřívací dečkou můžete pozvolna zahřívat a uvolňovat partie krku a ramen.  
Vyhřívací dečka je vybavena regulátorem teploty topení, který řídí intenzitu tepla podle 
zvoleného nastavení (1-2-3). 
Díky materiálu a oddělitelnému ovladači je dečka snadná na údržbu a je možné ji prát v ruce 
nebo v pračce při jemném cyklu praní na 30 °C.

Použití a ovládaní:
Vyhřívanou dečku aplikujte na ramena dle vyobrazení výše. Zapojte ovládací jednotku do na-
pájení. Rozsvítí se kontrolka, která indikuje připojení k síti a zobrazuje stupeň nastavené inten-
zity. Ovladač intenzity nastavte na první pozici. Po několika minutách ucítíte, jak se podložka 
pomalu zahřívá. Pokud budete chtít nastavit vyšší teplotu, posuňte ovladač do polohy 2 nebo 
3. Vyhřívací podložka se automaticky vypne přibližně po 90 minutách používání.

Stupně nastavení intenzity ohřevu: 
1- nízké vyhřívání
2- střední vyhřívání
3- vysoké vyhřívání
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 Po ukončení aplikace odpojte jednotku z hlavního napájení a vyhřívanou dečku sejměte 
a uskladněte.

Před praním vyhřívací dečky ji vypojte z hlavního napájení a nechte ji vychladnout. 
Použitím konektoru odpojte vyhřívací dečku od ovládací jednotky. Vyhřívací dečka smí být 
prána v ruce nebo v pračce při jemném cyklu praní na 30 °C. 
Abyste podložku usušili, nechte ji ležet na ručníku, nebo na jiné podložce, které absorbují vlh-
kost. Po důkladném vysušení připojte konektor ovládací jednotky a přístroj uložte na suchém 
čistém místě.

Ovládací jednotku nikdy nepotápějte do vody a nedopusťte, aby se do ní dostala 
vlhkost.

Technické údaje
Model: vyhřívací dečka SS02C
Napájení: 220 - 240 V~ 50 Hz
Příkon: cca 100 W
Automatické vypnutí: přibližně po 1.5 hodině
Možnosti přepínání: 1 - 2 - 3  

 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 ode-
vzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci poten-
ciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbliž-
šího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s 
národními předpisy uděleny pokuty.

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 ne-
bude 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 pod-

léhajících 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 
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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.




