Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Vyhřívaná deka WUB 5647

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do vyhřívané deky.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti a nenamáčejte
jej do vody. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti,
neboť by je mohly spolknout.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Nevpichovat ostré předměty!
Nepoužívat ve složeném
nebo zmačkaném stavu.

Obj. č.: 127 49 39

Není vhodné pro děti do 3 let!
Deku lze prát pouze ručně
při teplotě max. 40 °C

Nedávat do sušičky

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup vyhřívané deky WUB 5647.

Nežehlit

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.

Nebělit
Nepožívat na čištění
chemické přípravky.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Uvedení do provozu

Recyklace

Při prvním použití se může vyskytnout neobvyklý zápach.
Ten je však neškodný a zmizí v průběhu používání.

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

Elektrické připojení
Zasuňte zástrčku do správně instalované zásuvky. Indikační červená LED signalizuje připravenost k provozu.
Zapnutí/vypnutí
Pomocí posuvného přepínače na ovladači máte možnost volby 3 stupňů intenzity ohřevu.
Pozice
přepínače
0

Úroveň
nastavení

Použití
Off - Vypnuto

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje
Provozní napětí:

240 V/ 50 Hz

Příkon:

60 W

Třída ochrany:

II

Hmotnost:

0,85 kg
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Nízká teplota

Vhodné pro použití
v nočních hodinách
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Střední teplota

Nepoužívat v noci
Přes den max. 2 hodiny

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti
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Vysoká teplota

Pouze pro ohřev
postele, než půjdete spát.
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Pro vypnutí posuňte přepínač do polohy „0“.
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