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Před prvním použití si pečlivě přečtěte pokyny a postupujte podle pokynů. Návod poté pečlivě uschovejte 

pro možnost pozdějšího nahlédnutí. Pokud hodiny někomu darujete nebo zapůjčíte, vždy mu je předejte 

včetně tohoto návodu. Produkt není určen pro komerční využití 

 

 
 

 

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ  
 

• Používejte ohřívací přikrývku pouze jako tepelné lůžko. Nedoporučuje se používat u futonových lůžek 
nebo podobných systémů postelí. 

• Tato přikrývka není určena pro nastavitelná lůžka, pokud ji přesto použijete na nastavitelném lůžku, 
zkontrolujte, zda pokrývka nesklouzla a zda není zachycen napájecí kabel. 

• Ujistěte se, že topná plocha na každé straně lůžka nevyčnívá / visí přes matraci a že upevnění pro 
matraci je vhodné a dostačující. 

• Přístroj není určen pro děti nebo slabou osobu bez dohledu. Používejte pouze pro lidi, ne pro zvířata. 
• Při používání spotřebiče dětmi je nutné mít děti pod dozorem a ujistit se, že si se zařízením nehrají. 
• Při dlouhodobém používání na nejvyšší stupeň, může takové používání trvale vést k popálení kůže. 
• Nepropichujte jehlami nebo podobnými špičatými předměty. 
• Udržujte řídicí jednotku mimo otevřená okna. 
•  Nepoužívejte spínací špendlíky nebo podobně - mohou poškodit napájecí zdroj. 
• Připojte zařízení pouze k zásuvkám určeným pro tento výkon. 
• Dodávaný kabel a řídicí jednotka musí vyčnívat co nejdále od lůžka. 
• Nepoužívejte elektrickou přikrývku ve vlhkém nebo mokrém stavu. 



• Po použití odpojte napájecí kabel. 
• Elektrická přikrývka může být použita pouze v plně rozloženém stavu, aby nedošlo k přehřátí. 
• Při použití elektrické přikrývky by se nemělo odebírat ložní prádlo. Neumisťujte žádné těžké 

předměty, např. ve složeném stavu nebo v kufru na elektrickou dečku. 
• Nepokládejte elektrickou přikrývku pod pohovkové polštáře nebo polstrování. 
• Osoby, které trpí pomočováním, by neměly používat elektrickou pokrývku. 
• Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality nebo vady, okamžitě přestaňte elektrickou dečku používat 

a kontaktujte výrobce. 
• Topná přikrývka by měla být pravidelně kontrolována, zda nejeví na obou stranách známky 

opotřebení, stejně tak řídicí jednotka a kabel. 
• Doporučujeme dodržovat pokyny pro malé znečištění. 
• Elektrická přikrývka nesmí být použita na vodním lůžku. 
• Pokud změníte nastavení řídicí jednotky, na ovládacím panelu se zobrazí modrý blesk. TO NENÍ 

NEBEZPEČNÉ, to jsou jen měděné části, které se dotýkají. 
• Doporučuje se, aby elektrická pokrývka byla po 3 letech používání zkontrolována kvalifikovanou 

osobou. 
• Při skládání pro uskladnění (nebo rolování) ohřívací pokrývku složte správně, aniž byste vytvořili 

ostré ohyby na ohřívacích elementech. 
• Vyhněte se vytvoření záhybům při stlačení ohřívací dečky. 
• Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. 

 
 
 
 

NÁVOD K POUŽITÍ  
 

• Umístěte elektrickou přikrývku přímo na matraci, napájecí kabel v blízkosti konce polštáře. 
Používáte-li chránič matrace, umístěte jej na elektrickou pokrývku. 

• Ujistěte se, že elektrická dečka přesně sedí na matraci. 

• Velikost ohřívací pokrývky je navržena tak, aby udržovala celý povrch lůžka v teple. Elektrická dečka 
by neměla být zasunuta do drážky. 

• Pokud jste bezpečně upevnili ohřívací přikrývku s gumovými pásy, zapojte zástrčku do zásuvky a 
zapněte ohřívací přikrývku. Kabel a spínač musí být umístěny mimo lůžko. Chraňte kabel a zástrčku 
před otevřenými okny a vlhkostí. 

• Doporučujeme nastavit přepínač po dobu 15 až 20 minut do polohy "2 nebo 3 a pak ztlumit  na "1" 
nebo úplně vypnout, a to nezávisle na Vaší potřebě. 
 

 

DŮLEŽITÉ: 
 
Denně kontrolujte, zda je topná přikrývka rovnoměrně, úplně roztažená a zda bezpečně leží na matraci 
předtím než ji zapnete.  Pokud tak neučiníte, může dojít k jejímu přehřátí. 

 
 

POZNÁMKA:  
 
Ve vnitřku pokrývky se nenacházejí žádné prvky vyžadující údržbu. Neoprávněné úpravy zruší záruku. Pro 
opravy nebo výměnu v rámci záruky se obraťte na výrobce. Toto zařízení není určeno pro průmyslové nebo 
obchodní účely, ale pouze pro domácí použití. 



 
 

JAK ČISTIT OHŘÍVACÍ DEČKU: 
 
1.) Před čištěním spotřebiče odpojte spotřebič a nechte ho vychladnout po dobu nejméně 10 minut. 
2.) Elektrická dečka je vybavena odpojitelným kabelem. Odpojte konektor a odstraňte kabel pro přenos 
tepla. 
3.) Elektrickou dečku lze čistit mírným praní v pračce při 30 ° nebo jemně přeprat v ruce. Nejlepší je umístit 
elektrickou dečku do vany s vlažnou vodou a malým množstvím jemného pracího prostředku a jemně ji 
namočit a vymačkat. 
4.) Několikrát vypláchněte dečku, abyste odstranili všechny zbytky mycího prostředku. 
5.) Rozprostřete elektrickou dečku na rovném povrchu a nechte vysušit. 
6.) Přístroj nepoužívejte, dokud není zcela suchý. 
7.) Udržujte tepelné lůžko rozložené na čistém, suchém místě bez dalších podpěr. 
 
 

POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ: 
 
Toto zařízení nesmí být likvidováno s domácím odpadem. Každý spotřebitel je povinen zlikvidovat veškerá 
elektrická nebo elektronická zařízení, ať už obsahují či neobsahují znečišťující látky, ve sběrném místě v jeho 
městě nebo v obchodě, aby bylo možné je likvidovat ekologicky. Obraťte se na místního úřadu nebo prodejce 
ohledně případné likvidace. 
 
 

VAROVÁNÍ: 
 
Pokud je síťový kabel poškozen, musí být zlikvidován. Zajistěte, aby se obalové fólie nedostaly do rukou dětí. 
Existuje nebezpečí udušení! 
 
 


