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Vyhřívaná deka WZD 5648                     

 
 

Obj. č.: 127 49 38 
 

 

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup vyhřívané deky AEG.  

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 kdykoliv přečíst! 

 
 

Pokyny pro používání 
 

Výrobek lze přikládat k celému tělu nebo k některým jeho částem. 
Stupňový přepínač nezakrývejte. Mohlo by dojít k nesprávnému fungování. 
 
Elektrické zapojení 

• Ujistěte se, že napětí přístroje odpovídá síťovému napětí ve Vaší síti (viz typový štítek). 
• Zapojte síťovou zástrčku do předpisově nainstalované zásuvky. Na LED displeji se zobrazuje číslice „8“. 

Zobrazení po 1 sekundě zmizí a tečka na displeji indikuje připravenost k provozu. 

Zapnutí 

• Deku zapněte stisknutím vypínače (ON/OFF). 
• Pokud je vyhřívaná deka zapnutá, standardně vyzařuje teplo na stupni 4 po dobu 3 hodin, 

poté se automaticky vypne. 

Při prvním použití se může objevit neobvyklý zápach.  
Ten je neškodný a během provozu odezní. 
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Stupňový p řepínač 
 

Můžete zvolit následující stupně: 

• Pomocí časovače můžete nastavit dobu provozu od 1 do 9 hodin. Zvolená doba provozu 5x zabliká  
na LED displeji. Následně systém potvrdí Vaši volbu a deka se po uplynutí nastaveného počtu hodin 
automaticky vypne.  

• Alternativně můžete stisknout přepínač teplot a zvolit požadovanou teplotu.  
Můžete volit mezi stupni 1 až 9 a H. 

Můžete zvolit následující stupně: 
 
 
 
 
 

 
Vypnutí 

• Deku vypněte stisknutím vypínače (ON/OFF).  
• Vyhřívaná deka se po uplynutí nastavené doby provozu automaticky vypne.  

To šetří energii a poskytuje vyšší bezpečnost, protože vyhřívaná deka není používána bez dohledu.  
• Po použití odpojte zástrčku ze zásuvky. 

Symboly uvedené na výrobku 
Na výrobku najdete následující symboly výstražného nebo informačního charakteru: 
 

Přečtěte si pokyny! 
 
Nezapichujte do deky špendlíky! 
 
Vyhřívanou deku nepoužívejte ve složeném nebo shrnutém stavu. 
 
Není vhodné pro děti do 3 měsíců věku. 

 

Vyhřívanou deku lze šetrně prát při max. 40 °C. 
 
Vyhřívanou deku nesušte v sušičce. 
 
Vyhřívanou deku nežehlete. 
 
Bělení není dovoleno. 
 
Bez chemického čištění. 
 

Pokyny v kapitole „Čištění“ musí být bezpodmínečně dodržovány. 
 

  
VÝSTRAHA 

• Výrobek není určen pro použití v nemocnicích. 
• Výrobek se nesmí používat u malých dětí, bezbranných osob nebo osob necitlivých vůči teplu. 
• Přístroj nesmějí používat malé děti (do 8 let), ledaže by stupňový přepínač předem nastavil rodič nebo osoba 

vykonávající dohled nebo že by bylo dítě dostatečně poučeno o bezpečném používání stupňového přepínače. 

Nastavení  Funkce  Pokyny pro použití  
1–3 Nízký. Mírné teplo. Vhodné pro používání přes noc. 
4–6 Střední.  Nevhodné pro používání přes noc. Používejte maximálně 2 hodiny. 
7–9 Teplé Nevhodné pro používání přes noc. 
H Velmi teplé Pouze k zahřátí postele před ulehnutím. 
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• Děti starší 8 let a osoby sw sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem 
zkušeností a znalostí mohou používat tento přístroj, avšak pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo pokud 
byly poučeny o bezpečném používání přístroje a pokud porozuměly z toho vyplývajícímu nebezpečí. 

• Děti si nesmí s přístrojem hrát. 
• Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. 
• Výrobek nikdy nepoužívejte, když je mokrý, nebo v místnostech s vysokou vlhkostí, jako v koupelnách atd. 
• Při přerušovaném provozu smí být stupňový přepínač nastavený pouze na stupeň 1 až 4. 
• Existuje-li pravděpodobnost, že uživatel přístroje usne, smí být přístroj nastavený pouze na stupně 1 až 4. 
• Pokud přístroj nepoužíváte, uložte ho tak, jak je popsáno v kapitole „Uchovávání“. 
• Výrobek musí být často kontrolován z hlediska známek opotřebení nebo poškození. Pokud takové známky 

zjistíte nebo pokud byl výrobek používán v rozporu s účelem používání, musí být před dalším používáním 
předán k opravě. 

• Poškozený přístroj neuvádějte do provozu a okamžitě ho odpojte od elektrické sítě. 
• Pokud je přístroj nefunkční, protože vypadla jeho pojistka, zašlete ho do servisního střediska. 
• Přístroj neopravujte sami, vyhledejte autorizovaného odborníka. Abyste předešli ohrožení, nechte vadný  

síťový kabel vyměňovat pouze výrobcem, naším zákaznickým servisem nebo jinou kvalifikovanou osobou,  
a to za rovnocenný kabel. 

Čištění 
 
VÝSTRAHA 
 

• Před každým čištěním vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky. 
• Výrobek čistěte pouze ve stavu bez napětí.  
• Nebezpečí popálení! 
• Vyhřívanou deku se stupňovým přepínačem neponořujte do vody!  

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru. 
• Nepoužívejte žádné silné čisticí prostředky nebo rozpouštědla. 

Respektujte také pokyny pro péči na etiketách! 
 
Deka 

1. Nejprve vytáhněte zástrčku vyhřívané deky ze síťové zásuvky. 
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
3. Deku bez přepínače můžete šetrně prát v pračce při teplotě 40 °C.  

Používejte jemný prací prostředek a dávkujte jej podle pokynů výrobce. 

Deku nesmíte čistit chemicky, ždímat, sušit v sušičce nebo žehlit. 
Častým praním se deka ničí. Deku byste měli během její životnosti prát v pračce maximálně pětkrát.  
Proto Vám doporučujeme, abyste přístroj prali výhradně v ruce. 

4. Bezprostředně po vyprání rozložte deku do její originální velikosti a tvaru a nechte ji uschnout naplocho 
rozloženou na sušáku na prádlo. 

K upevnění deky na sušák nepoužívejte kolíčky na prádlo ani nic podobného. Jinak by se deka mohla poškodit. 

5. Před opětovným použitím nechte deku dokonale uschnout. 

Zástrčku vyhřívané deky zapojte do zásuvky až v okamžiku, když je deka dokonale suchá.  
Jinak by se vyhřívaná deka mohla poškodit. 
V žádném případě deku nezapínejte, aby se usušila! Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
 
 

Stupňový p řepínač 

1. Nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
2. Stupňový přepínač čistěte pouze suchým hadříkem. 
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Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 

                 Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 
 
Technické údaje 
 

Provozní napětí    220–240 V~, 50 Hz 
Příkon      180 W 
Třída ochrany     II 
Netto hmotnost     1,60 kg 
 

 

 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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