
                          
 

Vyhřívaný kobereček Heat Master                                         
Arnold Rak 611 300 A,  40 x 60 cm    
 

 

Obj. č.: 138 56 39 

 

 

 
 
 
 

Obj. č.: 138 56 40 

 

 

 

Obj. č.: 138 56 41 
 

 

 
 
 
Vážený zákazníku, 
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup vyhřívaného koberečku Heat Master.  

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! 

Účel použití 
 

• Elektricky vyhřívaný kobereček je určen   
pro vnitřní použití  

• Příjemné teplo od nohou 
• Stačí připojit do běžné elektrické zásuvky 

230V/50 Hz. 
• Určeno speciálně pro použití v domácnosti 

nebo na pracovišti 
• Nízká spotřeba elektrické energie 
• Doba ohřevu je 15 minut, včetně tepelné 

pojistky proti přehřátí nebo při závadě. 
• Připojovací kabel 2 metry dlouhý 

s regulátorem výkonu 
• Nastavitelná regulace výkonu 

 

Uvedení do provozu 
 

• Umístěte kobereček na požadované místo 
• Připojte napájecí kabel do sítě 
• Nastavte na regulátoru požadovaný stupeň výkonu,  

červená provozní kontrolka signalizuje zapnutí 
• Vypnutí ohřevu provedete posunutí jezdce na regulátoru do polohy „ 0 “ 

 

Bezpečnostní pokyny a údržba 
 

• Doba ohřevu cca 15 minut. 
• Vyhřívaný kobereček nikdy nepřikrývejte, abyste předešli akumulaci tepla,  

ani jej nepřehýbejte! 
• Používejte pouze ve vnitřním prostředí. 
• Nesmí být použit v koupelnách, saunách a jiných vlhkých místnostech! 
• Kobereček nikdy neomývejte, pouze jej očistěte suchým kartáčem!  

Předtím jej nezapomeňte odpojit od elektřiny! 
• Nikdy jej nepřipevňujte k podlaze pomocí hřebíků, svorek apod. 
• Nikdy kobereček nepokládejte do vody ani na něj nestoupejte s mokrýma nohama! 
• Chraňte mimo dosah domácích zvířat, koberec se pro ně může stát nebezpečnou hračkou. 

 

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:  230 V/ 50 Hz 
Výkon:    25 – 55 – 75 W 
Teplota min./ max.:  25 – 47 °C 
Délka napájecího kabelu: 2 m 
 

Záruka  
 

Na vyhřívaný kobereček poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 

 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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